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Kongelig Resolntion ang. Honorar for Thor- nsi.

oddis Skrift om Island. Christiansborg 5. Januar ^.Januar

1784\ — I Forestilling 27. Decbr. 1783 beretter Rentt^kam-

meret, at Thoroddi havde indsendt dertil et af ham udarbeidet

Skrift i tre Dele, som fremstillede de af liam, under den i^

Island foretagne Reise paa Vh Aar, med Levetzow, anstillede

Undersøgelser og Bemærkninger Han havde bereist Dele

af Landet. Det indsendte Værk var i 3 Dele og kaldtes af

ham „physisk-oeconomiske Iagttagelser paa hans Reise igjen-

nem Island i Aarene 1779 og 1780"- - ^^Udi den ffirste Deel
beklager Forfatteren især den Vankundighed i det Oecono-

miske -, som endnu altfor meget hersker blandt Islands Ind-

byggere og som tildeels foraarsager Ophold og Hindringer udi

Fremgangen af de Anstalter, som sammesteds Tid efter anden

allem. ere ble^e eller blive befalede. Imidlertid tilstaaer han,

at endeel af de groveste Fordomme allerede ere blevne ud-

ryddede hos Nogle, endskjondt ingen diiftig Virksomhed endnu

haver indfundet sig. Fremdeles har han i denne Deel udfør-

ligere forklaret de islandske Jorders Godhed i sig selv i Al-

mindelighed , saavel som de Forbedringer der ved samme

kunde foretages, og sammenlignet Jordsmonnets Bekvemhed i

Island med Norges og de svenske Provindsers, i hvilke sidste

Lande meget maa ryddes og anbrj^des for at vinde brugbar Jord,

imod at man hidtil ei har gjort noget derfor i Island forme-

delst Ukyndighed, m. m. Itivrigt beskrives Reisens Tour fra

Sted til Sted, hvorved tillige er anmærket ethvert Steds Mangler

kgl. Resol. 19. Januar 1785.

Kentek. Skrivelser 22. Mai 1784.



2 Kgl. Resol. ang. Thorodd^s Reise.

1784. og Fordele i Henseende til dets Næringsveie, Curltur, Fiskerie,

5. Januar. Haandarbeide, samt Populationen, hvis Ringhed han overalt i

Forhold til Landets Størrelse finder Aarsag at beklage, —
I den anden Deel fortsættes tildeels de i den forste omhandlede

Materier, hvorhos tillige og gjc5res adskilUge Forsiage til For-

bedringer, angaaende Kjbbsteders Anlæg i Island, Skolevæsenet,

Hus-Disciplinen og især det islandske l^igthus, Opsynsmænd -

i Landet til at paasee nye Indretningers Efterlevelse i Land-

bruget, en i Oeconomien kyndig Mands Oversendelse til Island

for at give Indbyggerne praktisk Underviisning om Jordbmget

og andre til Landhusholdningen henhbrcnde Kundskaber, hvor-

ved vises, til hvilke Dele af samme fornemmelig burde efter

hans Formening haves Hensigt: at Proprietairer, Sysselmænd

og de kgl. Forpagtere, samt andre Verilsiige, og de geistlige

Betjente, skulde tilholdes at indltjobe Agerredskaber og at ploie

deres Jord i Forhold til deres Indkomster og Eiendom, Hjaleier

eller Husmandspladsen at forhindre Gaardenes Nedsættelse i

Island; at en Opsidder, som har forbedret sin Gaard, ikke
|

maatte drives derfra; Uldarbeidet i Island, samt den samme-

steds anlagte Uldfabrik; Fiskeriernes Ophjelpning og et bedre

Baadebyggerie ; en Gartners Beskikkelse i Island; Forandring

ved Hospitalerae sammesteds, m. m. — Den tredie Deel af

bemeldte Arbeide handler især om Reykenæs Saltværk, Svovel-

minerne samt Klædefabrikken i Island-, og har Forfatteren især

om de tvende førstnævnte Poster meddcelt mange gode og

nyttige Oplysninger. I Henseende til Svovelmineme, da haver

han, efter Kammerets ham forud dertil givne Tilladelse, paa

nogle Steder anstillet Forsog til at vise Muligheden af en let-

tere og bedre Svovel-Raffineringsmaade end den i Island hidtil

brugelige. Omendskjondt disse Experimenter ikke fuldkorn-
•

men ere udfaldne efter Onske, formedelst de Folks Uagtsomhed,

til hvilke han har været nfidt til i sit Sted at betroe Opsynet

ved samme, saa ere dog bemeldte Forsbg, som have bestaaet

derudi, at i Steden for de i nogle Lande brugelige Aludel-

Krukker, hvoraf han ingen havde ved Haanden, ere anbragte

nogle paa en vis Maade indrettede Trækasser over Aabningeh i

af Svovelmineme, hvori den af Svovelmineme opstigende Svovel-

dunst kunde størknes og siden indsamles til Smeltning, ci" blevne
^

uden Nytte, men have tildeels beviist Rigtigheden af Forfatte-
i

rens Tiicorie. Han troer ellers, at fornævnte Aludel-Krukkers
j

Brug vilde falde altfor kostbar i Isknd, hvor intet Pottemageri r
haves, ligesom og samme desuden vilde have sine Vanskelig-

r



Kgl. ResoL. ang. Tuoroddi's Rbise. 3

heder, især i Begyndelsen, i Henseende til Oppasningen
,
og \

har derfor udi vedlagte Skrivelse af 27. August f. A. gjort

Forslag om at destillere den Svovel, som virkes, med Jern-

Retorter i en dertil indrettet Ovn, hvorover han har ind-

sendt Tegninger og desuden udforligen beskrevet samme." —
Kammeret mener derfor, at Thoroddi ^^har opfyldt de ham i

* den Henseende paalagte Forbindtligheder, allerhelst da vi maa
give ham det Vidnesbyrd, at endeel af hans Anmærkninger

og meddeelte Oplysninger, især de som angaae Saltværket og

Svovelminerne
,

virkeligen ,ere vel grundede, og ved forefal-

dende LeiUgheder kunde fOres til Nytte". Ligeledes havde

han omtalt Uordener og Misbrug , hvilket alt Kammeret vilde

bringe i Correspondence og meddele Vedkommende. Kam-
meret indstiller derfor Thoroddi til at erholde 200 Rd.. foruden

de til Reisen bevilgede og udbetalte .350 Rd, — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. H

Studenten Thoroddi ville Vi, til Helonning for hans

udviste Flid ved de af ham gjorte physisk-oeconorniske

Iagttagelser paa hans, efter Vores Resolution af 10. Mai

1779, udi Aarene 1779 og 1780 foretagne Reise igjen-

nera Island, saavel som ved de derom af ham forfattede

Indberetninger, allern. tillægge en Douceur af 200 Rd.

foruden de ham lil Reisens Rckostning ved bemeldte Vores

Resolution af 10. Mai 1779 ialt tilstaaede 350 Rd., og

forvente Vi icjvrigt Vort Rentekammers nærmere Fore-
'

stilling, hvorledes benævnte Thoroddis Indsigter i de

oeconomiske Videnskaber ined Tiden videre kunne an-

vendes i Island. Christiansborg Slot den 5. Jaouarii

1784.

Rentekammer • Skrivelse til Landfoged Skuli 31

Magnusson, ang jordbrugende Handelsbetjenters

Skattepligt. Khavn den 31. Januar 1784'. —
Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 491.

Paa Hr. Landfogdens Forespcirgsel i Skrivelse af

^2. Decembr. f. A., hvorvidt de i Guldbringe Syssel

• —

'3 Toldk. Circ. 1. Marts 1777.

1»



SI. J^^nuar.

4 Rentek* Skriv. ang. Handlendes Skattepligt. ]

i

1784. residerende KjObmænd og Assistenter, som have Jord- i

brug, kunne, efter deres Paastand, være, ved Handeis-

Reglementet af 2. Julii 1781, dets 30, Art., befriede

for at svare Skat, Gjeftold og Tiende, samt Husmands-

og Mandlalsfisk, meldes herved til Svar: — at, da be-

meldte Art. alene angaaer Handels -Betjenternes Gager*
^

og Linninger, som de nyde af Handelen, men ingen- \

lunde de her omspurgte Skatter og Afgifter, saavidt
!

disse hæfte paa dem, der have Jordbrug, saa paaiigger

dem uvægerlig at betale disse sidste, da den imod

dem udviste Foielighed i af skaffe dem Jordbrug, til

desto slorre Beqvemnielighed for deres Husholdninger,

ingenlunde bcir komme den kongelige Cassa til Afgang

i sine Rettigheder; hvilket vi have anmodet den kgl.

Handels- Direction al belyde bemeldte Handelens Be-

tjente, paa det de ikke skulle udsæltes for den Uleilig-

hed, at disse Retligheder i Mangel af mindelig Betaling

skulle blive ved Tvangsmidler inddrevne. Reutekam-

meret den 31. Januar 1784 \

9. Febr, Kongelig Resolution ang. Besiddelsestagelsen

af Nyoe. Clnisllansborg 9. Februar 1784. —
I Forestilling 31. Januar beretter Renteli ammeret, at Stiftamt-

mand Thodal havde indberettet, at ^jfoi-medelst Aarets sildige

Tid og en vedvarende tyk Taage" havde lian ikke kunnet tage

Nyfie i Besiddelse i Kongens Navn efter Befaling i Resolution

3. Juli 1783, især da Landingen, efter den Skippers Beretning

som havde opdaget Oen, maatte iværksættes ved Baade. Efter V
bemeldte Skippers Raad havde derfor Occupations-Acten maattet '

udsættes til næste Foraar. Dog gjorde Stiftamtmanden den

Aftale med bem*« Skipper, at han paa Hjemreisen (til Dan-

mark) skulde s'6ge at bestige Oen og efterlade der for det fbrste

((Cn Stette af Træ, hvorpaa Deres Maj*" Navn var udskaaret,

elier og et Myntstykke", men af mundtlige Efterretninger er-

I*
O s. D. Skrivelse af samme Indliold til Directionen for den

kongelige grønlandske, islandske, finm. og færd. Handel, '

Isl. Copieb. Litr, U, 490. )



Kgl. Resol. ang. Nyoe. 5

faredes nu, at i sidstafvigte Efteraar havde ingen af Handelens

Skippere faaet 6en i Sigte, ^^ventelig fordi en bestandig tyk

og taaget Luft haver afskrækket dem fra at nærme sig den".

— Rcntek. Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 14.

I Betragtning af de herudi foredragne 'Omstændig-

heder bifalde Vi allern.; ]] at Vores Stiftamtmand Tho-

dal paa ny anbefales, at lade udi næste Foraar alle

mulige ForsOg anstille, for at iværksætte Vores Befaling

af 26. Junii og Resolution af 3. Julii f. A. angaaende

Nydes Occupalion; og 2) at ved Directionen for den

islandske Handel forlanges den Ordre til Havnefjords

Handel i Island, at det Skib, som i næstkommende

Sommer skal bringe Kammerherre Levetzow og Stu-

denten Stephensen tilbage fra Island, paa Hjemreisen,

om mueligt, bor anlobe Nycie saa nær, at den Sidst-

nævnte sammesteds kan gjore de ham i den Henseende

ved sin Instruction anbefalede Iagttagelser. Christians-

borg Slot den 9. Februar 1784*.

Cancellie-Skrivelse fil det kongelige General- 14. Febr

Postamt, ang aarlig Pensioii af Postkassen til

fattige Præste-Enker i Island. Khavn 14. Febr.

1784'-. Canc. Brevb. for 1784, Nr. 256, S. 198-199. I

P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 104 nævnes Reskript af 21.

Februar 1784 om 300 Rds. Gave og Fordeling aarlig mellem

de fattigste Præste-Enker, hvorved dog maaskee sigtes til

Resol. 21. Januar 177'8.

P. M. Da Biskop Finnur Jonsen ved afgiven Er-

klæring pjia en fra en Præste-Enke paa Island ind-

kommen Ansogning om Pension i hendes trængende

Om.siændighedi'r, hav meldet, at Hans kgl. Maj* i Aaret

'3 Indholdet af Resolutionen communiceret Stiftamtmand Tho-

dal, Handels-Directionen, samt Levetzow og Magnus Ste-

phensen, ved Rentek. Skrivelser 14. Febr. 1784, Isl. Co-

pieb. Litr. U, Nr. 510—512.

O kgl. Besol. 13. Mai 1785.



6 Canc. Skriv. ang. Pension ttl Præste-Enker.

1784. 1778* skal have skjænket ^00 Rd. aarlig af Post-Cassen

T^e^ falligo Præsle-Enkers Livs-Ophold der paa Landet,

men at det skal være bleven forhindret, at bemeldte

Penge ei aarlig ere blevne oversendte, formodentlig i

den Mening at opretle en Fond, af hvis Renter saadan

Understottelse kunde erholdes, hvilket dog siden skal

være frafaldet, samt at der for nærværende Tid findes

en stor Deel Enker, som ere saa fattige oa hoit træn-

gende, at de sirax behcive at erholde denne kongelige

Gave: saa skulde nian i saadan Anledning, og siden

Trangen i Island i allo de siden Resolutionen forbi-

gangne Aar meget er tiltaget, tjenstligst anmode det

kongelige General- Postamt, behageligen at ville foran-

stalte disse 200 Rd. paa eengang udbetalte for livert

af de Aar, som ere'forlobne fra Resolutionens Dato og

indtil nu, hvilken Hjeip vil blive saa meget mere pas-

sende til nærværende elendige Tid, som saa mange

fattige Præste-Enker sukke under den yderste Nod og .

Mangel. Det kongelige danske Cancellie den 14. Fcbr.

1784.

16. Febr. KongcHg Rcsolution ang. Straf for Forsfim-

melse under Faaresygen. Christiansborg 16.

Febl'Uar 1784. — l Rentekammerets Forestilling 7. Fe-

bruar anfores, at Kongen ved Ecsol. 24. Marts 1788 havde til-

staaet Beboerne af 24 Gaarde i Mitlfjordenj Hnnavatns Syssel,

i Anledning af at deres Faar, ved et nyt TJdbrud der i Egnen

af Faaresygen, vare blevne nedslagtede, en Understottelse til

frisKe Faars AnskaflV-lse og nye Faarehnses C)j)byggelse , men

tillige befalet en Undersc frelse ved Amtmanden, om ikke nogen

Forseelse imod For. 12. Mai 1772 der havde fundet Sted. Til

Udfaldet af denne Undeisfigelse var og knyttet en ved Resol.

7. April 1783 tilstaaet Eftergivelse for Sysselmanden af den

halve Sysselafgift for 17f>2 og 1783. — Amtmand Thorarensen

havde i denne Anledning indberettet, at Forseelser i det om-

handlede Tilfjelde iimuligen have kunnet paa en lovgyldig

'3 kgl. Resol. 21. Januar 1778.

1



' ' KgL. ReSOL. ANG. FAAimSYGEN. 7

Maade bevises, og at han i et oflentlig aHioldt TTorhbr Intet 1784.
i har kunnet opdage, men indstiller dog^^af egen Overbeviisning", 1(5. pebr.

Præsten paa Stadarbakka, og Sysselmanden Magnus Gislason,

—

der heller ikke ansaaes at have anvendt den tiiborlige Op-

mærksomhed og Omhue i denne Sag, navnlig da han aldrig

var reist til Stedet, den lorste til en Mulkt og den sidste til

V en Paamindelse. — Rentek. N6rske Relat. og Resol. Prot. 65,

Nr. 16.

Vi have ladet Os denne Berelnina aneaaende den

ifolge Vores Resolution af 54. Marts f. A. foranstaltede

Undersogning, oin Aarsagerne til den sidste i Midijorden

i Hunevands Syssel i Island udbrudte Faaresyge, fore-

dra'ge, og (inder det^ efter disse OmstaMiJigheder, Vores

allern. Bifald: 1) at det ved den saaledes foretagne
. ,

UndersOgning maa have sit Forblivende; — 2) at Præ-

sten paa Stadarbakke, Hr. Erich Oiafsen, for hans ulil-

borlige og med Forordn, af 12. Maji 1772 uovoreens-

slemmende Forhold ved Faare-Udrydningen sammesteds,

bor, li! Advarsel for ham og Andre, erlægge en Mulkt

af nogie Rigsdaler, efter Amtmandens Bestemmelse, til

Deling imellem fattige Præsle- Enker 1 Amtet, hvilken

Dehng overlades til Biskoppen; ligesom og bemeldte

Præst skal udelukkes fra Deeltageisc udi den ved for-

anforte Vores Resol. af Marts f. A. for Midfjordens

Indbyggere til nye Faarehuses Opbyggelse bevilgede

Understøtning af ialt 24 Rd. — og 8) at Sysselmand

Magnus Gislesen maa, i Belraglning af hans maadelige

Vilkaar og ovrige anforte Omstændigheder, tilstaaes

' den ved Vores Hosoluiion af 7. April f. A. conditiona-

> liter for ham fastsatte Eftergivelse af 140 Rd. 35^ 10 Sk.

udi Syssel-Afgii'ten for Aarene 1782 og 1783, imod at

hans Forsømmelse og Ligegyldighed ved Faaresygen i

Midfjorden bliver ham af Amtmanden, udi Betjenternes

Overværelse paa Laugthinget^ alvorligen foreholdt, med

en offentlig Advarsel om hans Pligters bedre Opfyldelse

i Fremtiden. Christiansborg Slot den 16. Februar 1784^

'3 Besolutionen er communiceret Stiftamtmand Thodal og



8 Kgl. Resol. ång. Forings-Tillæg

Kongelig Resolution ang. FSrings - Tillæg for

Studenter og Skole-Disciple fra Island. Christi-

ansborg 16. Februar 1784\ — I Anledning af Rente-

kammerets Skrivelser til den extraordinaire Commission af 30.

Decbr, 1783 [Isl. Copieb. Litr. U, Nr, 145], havde bemeldte

Commission i en (Torestiliingen vedheftet) Skriv. 31. Januar

1784 overladt til Kammeret at indgaae med en Forestilling til

at udvirke Forhc^iel&e i den tilstaaede Filring for Studenter og

Disciple fra Island, I Anledning af de dyre Tider, som havde

foranlediget de islandske Studenter til at sHge om 10 Rd. For-

heielse i Fciringsvarenes Yærdie, beregnet efter Taxten af 1702,

anbefales, at af Kongens Kasse ^maatte tilveiebringes for en-

hver islandsk Student og Skole -Discipel en aarlig Pengehjelp

af lige Bclob med Fordelen af den ansogte Forings Forhoielse",

beregnet efter de ved Resol. 6. Juni 1776 fastsatte Varepriser,

livilket for hver Student (hvoraf 20-25 pleiede at opholde

sig ved Universitetet) kunde udgjore lo Rd. 90 Sk,, og for

hver islandsk Discipel, hvis Antal hidtil havde været 5 a 6

heiest, vilde belobe 7 Rd. 93 Sk. (Forestill. 7. Februar). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot, 65, Nr. 18. Resolu-

tionens Indhold er, i Forening med Resol. 3. Febniar 1783,

communiceret Stiftamtmand Thodal og Amtmand Thorårensen

ved Rentek. Skrivelse 26. Febr. 1784 (Isl. Copieb. Litr. U,

Nr, 534), som igjen er optaget i Amtmændenes Bekjendtgjii-

relse paa Althinget 1781 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. xii,

S. 18-- 2O5 ved Rentek. Skriv. 19. Februar 1785 (Isl Copieb.

Litr. V, Nr. 77) er den communiceret Finants- Kasse -Direc-

tionen.

1 Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder bevilge Vi aliern., at de islandske Studenlere og

Skole-Discipler, de forsle medens de opholde sig som

virkelige Gives acadeiuici ved Universiteterne eller Aca-"

demierne her i Riget, eller og reise paa Slipendia for

at studere, og de sidste i deres Skolegangs-Aar her i

%

Amtmand Thorarens:en ved Rentek. Skrivelser 26. Februar

1784. Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 548 -549.

') Rentek. Skriv. 26. Februar 1784, jevnf. kgl. Resol. 17,

Juni 1789, og 20. Januar 1841.



Kct. Resol. akg. Forings-Tillæg. 9

Riget, maa til Understcilning godtgjSres af Vores Kasse \

til don dem ved Handelen iilstaaede FoHng, ét aarlig^
Tillfeg udi de tre næste paa hinanden fcilgende Aar,

nemlig indtil 1786 Aars Udgang, af 15 Rd. 90 Sk. for

enhver af de Fdrste, og 7 Rd. 93 Sk. for enhver af

Disciplerne; hvilket Tillæg ved hvert af disse trende

Aars Udgang kan foranstaltes udbetalt imod behorige

Beviser fra Universitetet og Biskoppen over Studenternes

og Disciplernes Antal i det forliibne Aar. Christiansborg

Slot den 16. Februar 1784,

/

Gabinets-Ordre til Rentekammeret, aiig. Under-

stSttelse for de Jordbrandlidte i Istand. Chri-

stiansborg 18. Februar 1784 \ — Originalen, med

Kongens Underskrift, skreven og parapheret af Guldberg, er

indheftet i Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 43.
*

I Henseende til den Penge-Hjelp, som er samlet

for de Ulykkelige i Island, og som Vores Rentekammer .

haver at erkyndige sig om og modtage, vil det være

fornødent, nu i Tide vel at overveie, hvorledes samme

paa bedste Maade kan komme de Brandlidte til Nytte,

og her til deres og Landets storste Gavn for den be-

tydeligste Deel i de for dem nyttigste og herfra for-

nodne Sager anvendes
^

paa det saadan Hjelp herfra

med de fOrste Skibe kan oversendes, og de fornodne

Forholds-Ordrer for Vore Betjente i Overeensstemmelse

dermed' afgaae. Til hvilken Ende ogsaa Aftale med

Vores islandske Handel maa gjores, og kort sagt Alt

paa det Allerbedste i god Betids vorde foranstaltet.

Vi indsee endvidere, at hvor Egnen ved Jordbranden

gandske er forstyrret og bleven ubeboelig, der kan ei

mere være Plads for de af ilden Forjagne, men der ere

desværre paa andre Steder i Landet ode og forladte

Pladser nok, og til saadanne skal og bor de nu on)=

') kgl. Resol. 19. April 1784



10 CABmETS-ORDRE ANG. DE JORDBRANDLIDTE.

vankende Familier soges hcnflyttecle, og en god Deel

af don indkomne Hjelp, og hvad Vi Selv dertil vil

forunde j
anvendes til at sec dem der

^
ansatte og

efter Landets Brug indrettede; bvilkot Vores Kammer

maa med al Drift og Omhu see befordret. Christians-

borg den 18. Februar ilSi.

21. Pebr. Reiitekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tluxlal,

ang. Dagslaatter fra Nes til Gufunes Hospital.

Khavn 21. Februar 1784. — isi. Copieb. Litr. u,

Nr, 525.

Til Resohition paa Landphysici Svendsens og Apo-

iheker Johnsens Promemoria af 30. Septbr. f. A., om

at maatte fritages for at svare til Gufenæs Hospital aar-

hg tvende Dagslaatte eller deres Værd, paa Grund af,

at Gaarden Næs var dem overdragen til fri Beboelse

og Nydelse, ville Ilr. Sliftamtm. behagelig tilkjendegive

dem, at da den Frihed, dem er forundt paa Gaarden

Næs, ikke kan forstaaes om Andet, end alene om de

Afgifter, som da flcide ind i den kongelige Cassa, og

ikke om det, som derpaa haver hæftet til otfentlige

Stiftelser, saa kunne de ikke fritages fra at svare de

omspurgte tvende Dagsliiatter lil Gufenæs Hospital, som

er offentlig Sliflelse. Oentekammeret den 2i. Februar

1 784 ^

23. Febr. Koogelig Resolutioo ang. Anskaffelse af ju-

steret Maal og Vægt til hvert Syssel i Island

m. V. Cliristiansborg 23. Februar 1784'. —
Ved Erfaring var den Nadventliglied bleven oplyst, at Syssel-

mændene i Island burde være forsynede med de til daglig

Biaig mest fonifidne Sorter af justeret Maal og Vægt, for at

tx

o s. D. er afgaaet Bentek, Skriv, til Landfoged Skuli Mag-

nusson, af samme Indhold, Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 526.

^) Bentek. Circ. 20. April og For, 18. Juni 1784.
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Kgl. Resol. ang. Maal og Vægt. -1

1

kunne, ifblge Forordn. 10. Januar 1698 og 30 Mai 1776, som M'BL
Ovrighed afgjore alle paakottimende Trætter desangaaende, som 23. Febr.

og ligeledes for at Almuen kunde i Overeensstemmelse dermed

indrette det fomfldne Maal og Vægt til Husbrug. Det mest

iomodne Maal og Vægt til de 21 Sysselmænd paa Island an-

slaaes at koste 185 Rd. 48 Sk., samt Emballage dertil omtrent

J 30 Rd. — Kammeret bemærker ligeledes, at skjondt For. 10.

Januar 1698 er lagt til Grund i Taxtanordningen 30. Mai 1776

og udtrykkeligen nævnet i sammes § 3, var den dog aldrig

bleven bekjendtgjort i Island, eller dens Indhold der kommen
til Menigmands Kundskab 5 det ibreslaaes derfor, at en ^^EiX-

tract af forstbemeldte Forordning, saavidt den kan være pas-

sende paa bemeldte Land, maatte igjennem ,det danske Can-

cellie foranstaltes bekjendtgjort til Brug for Island" (Forest.

14. Februar) — Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 21.

I Betragtning af de herudi foredragne Omstæn-

digheder bifalde Vi allern. : 1) at for en Bekostning af

omtrent 200 Rd., som bliver at bestride af den til ex-

\ li'aordinaire Udgifter under Kammerets Departement

j fastsalte Sum, maa anskalfes og til enhver af de 21 Syssel-

i niænd i Island opsendes'de nødvendigste Sorter justeret

Maal og Vægt, til Brug saavel ved Stridigheders Afgjo- -

i'else, især paa Handelsstederne , som og til Modellei'

for hvad Maa! og Vægt Almuen til eget Brug maatte

ville indrette; hvilke Sorter Maal og Vægt Sysselmæn-

dene bor væ/*e forbundne stedse at holde i forsynlig

Forvaring, paa det at de som Inventaria ved deres

Embeder kunne fra Formand til Eftermand afleveres;

V 2) ilt Kammeret maa foranledige ved vort Danske

i
Gancellie, at derfra bekjendtgjores en Extract af For-

ordningen af 10. Januar 1698 om Maal og Vægt, til

,

Brug for Island. Christiansborg Slot den 23. Februar

/ MUK

'3 Ved Rentek. Skriv. 13. Marts QsL Copieb. Litr. U, Nr.

5713 til Cancelliet communiceres denne Resolution , samt

de Uddrag af de ommeldte Forordninger, som Kammeret
mente at have praktisk Interesse for Island

,
ligesom og-



42 Rentek. Skriv. ang. Studkkters Foring.

^^84. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dfll og Amtmand Thorarensen, ang. islandske

Stndenters Ffiring. Kbavn 26. Februar 1784'-

— Bekjendtgjort paa Althinget 1784 ved begge Amtmændenes

aabne Brev, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xii, S. 18— 20.

Isl. Copieb. Litr. Nr. 534,
I

Paa en fra de islandske Studenter-e her ved Uni-

versitetet indgiven alierund. Ansogning haver Hans kgl.

Maj* allern. behaget under 3. Februar a. p. al resolvere:

1) at de islandske Studentere, saa længe de ere

virkelige cives academici og enten studere ved de kgl.

Universiteter og Acadeniier, eller reiser paa kongelige

eller andre Stipendia for at studere, niaa fremdeles

nyde ved den islandske Handel den dem ved Hans

Maj*' allern. Resolution af 6. Junii 1776 stadfæstede

Feringsfrihed paa 20 Rd. Værdie i islandske Varer, bereg-

nede efter Taxten af 1702, uden nogen Indskrænkning

af Tid eller visse Aar, og de Discipler fra Island, som

gaae i de latinske Skoler her i Landet, ligeledes en

halv Foring paa samme Maade, saa længe deres Skole-,

Aar varer. — 2) at de ligeledes maa nyde af Handelen

en Godtgjorelse for Forskjellen i Foringsvarenes Ind-

kjobspriser i Island, efter Taxten af 1776, imod den af

1702 at regne, hver Student med 20 Rd. aarlig i 5 Aar

og hver Discipel 10 Rd. aarlig i deres Skolegangs Tid,

hvorimod Foringsvarerne ikke udleveres in natura, men

udbetales af den islandske Handel her, efter de ved

saa nogle af Kammeret foiede Tillæg i Anledning af hvad

der siden 1777 var regieret. Kammeret yttrer derhos, at

Amtmændene maatte blive sendt et Exempiar til hver

Sysselmand og hver af de ovrige verdslige Betjente, Bi-

skopperne hgeledes saa mange, at alle Provster og Præster

kunde forsynes, og Handels-Directionen tilstrækkeligt An-

tal til Handelens Betjente.

O kgl. Besol. 17. Juni 1789.
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forbem** Resolution af 6. Junii 1776 fastsaUe Priser, og 1784.

paa den ved samme foreskrevne Maade. — Endvidere rTTl^T
[ 26. Febr.
naver Hans Maj* paa Kammerets nærmere gjorte Fore-

stilling om Studenternes Trang i nærværende dyre Tid

til nogen Forbedring i bemeldte deres F6rings-Privile-

gier, allern. tilladt, at Studenterne og Skole-Disciplene

maa til Understotning godtgjores af Hans Maj*" Kasse et

aarligt Tillæg udi de tre næst paa hinanden fdlgende

Aar, nemlig indtil 1786 Udgang af 15 Rd. 90 Sk. for

enhver af de ffirste, og 7 Rd. 93 Sk. for enhver af de

sidste, hvilkel Tillæg ved hvert af disse 3 Aars Udgang .

foranstaltes her udbetalt. — Forbemeidte kongel. allerh.

Resolution have vi ikke skullet undlade at communi-

cere Hr. Stiftamlm. og Hr. Amtm. til fornoden Efterret-

ning og Rekjendtgjorelse i Amtet, da de nærmere be-

stemme Hans Maj*' allerh. Resolution af 6. Junii 1776

ang. de islandske Sludenteres og Skole-Disciplers Forings-

Retlighed. Rentekammeret den 26. Februar 1784.

Cancellie-Skrivelse til Commissionen for Bi- 28. Febr.

^pestolene i Island, ang. Uoderstfittelse til Ho-

hm Bispestol Khavn 28. Februar 1784\ —
Canc. Brevb. for 1784, Nr. H'2G, S. 265—266.

P. M. Paa Commissionens under 8. Januarii sidsti.

indgivne ForeslilUng, ang. at Hans Maj* ville komme
Holum Bispeslol og Biskoppen til Hjeip med saadan

Summa, som Commissionens Udslae maatte vise at

behcives, eller dog , for det fdrste med 700 Rd. aarlig

paa nogle Aar: har del allern. behaget alierhdistbemeldte

Hans Maj*., ved at lade sig berorte Forestilling allerund.

referere, at befale Cancelliet herom at correspondere

med den extraordinaire Commission. Saadant er der-

paa allerund. efterkommet, og Cancelliet er nu fra det

O For. 1. Mai 1789. -



\L Canc. Skriv. anu. Holum Bispestol.

1784. kougel. Skatkammer bleven lilkjendegivet, at Hans kgl.

ZS^^ebT
fyrste allern. har tilstaaet 700 Rd. aarlig

paa nogle Aar til Bispestolens og Biskoppens Under*

stcittelse i Holum paa Island, og Hans Maj* paatvivler

ikke, at den til de islandske Bispestolers og Skolers

Tilstand m. v. anordnede Commission drager Omsorg

for, at alting sættes saa snart mueligt i den Stand, at

den kongelige Gassa igjen befries for denne Extra-Ud-

gift , samt at angaaende Betalingen er allerede foiet

Anstalt til Skatkammer-Cassereren, Conferenlsraad Linde.

Thi har man den kongelige Gommission saadant til be-

_
hagelig Efterretning herved tjenstligst skullet tilmelde,

hvorhos Forestillingen med Bilager folger tilbage. Det

kongelige Danske Gancellie den 28. Februarii 1784.

3. Marts. Fufldats for Tugttnset paa Island. Christi-

ansborg 3. Marts 1784^ — Findes ikke anfiirt som

publiceret paca Althinget. — Norske Reg. 50, TO**— 90. Ori-

ginal-Aftryk hos Hfipffner. Qvart-Forr. for 1784, S. 19-35;

Uddrag hos Schou VIII, 441—447. — Islandsk Oversættelse

i Uddrag: „Nokkrir fieir naubsynlegustu p6star ur tugthuss-

fundazi'unni", trykt i j^Inntak lir nokkrum [>eim nyjustu kongl.

Forordmngum" &c. Hrappsey 1785. 8", S. 30-42.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at Vi,

for at see hæmmede adskillige ved Tugthuset paa Vort
j

Land Island indsnogne Uordener, saml paa del samme

desbedre kan tjene til det dermed havende Oiemed,

deels at straffe Misgjerninger og deels at forekomme

Selvraadighed
,

Losgjængerie og anden Uorden blandt

Almuen, aliern. have funden for godt til en bestandig

Fundation for bemeldte Tugthus al anordne og fastsætte

fblgende

:

I. Om hvilke der bor sættes i Tugthuset: —
1) Da det islandske Tugthiis-Arbeide neppe kan ventes

at blive haardt, eller Disciplinen i samme saa stræng,

og en saadan Indretning paa Laudsboigden, som denne,

O Reskr. 26. Juni 1789.



Fundats for Tugthuset.

at kunne have den udfordrende Kraft og Egenskaber. 1784.

at grove Forbrydere eller Mis^'erningsmænd kunde der, 3. Marts,

efter Fortjeneste, blive afslrafFede, saa bor ingen saa

danne Maleficantere, som efter Loven eller Forordnin-

gerne have fortjent at dommes til Fæstnings- og Rasphus

Arbeide eller Slaverie, omendskjondt kuns paa nogle

Aar, efterdags sættes i det islandske Tugthus, dog b5r

de, som til fornævnte Fæstnings- eller Rasphus-Arbeide

eller Slaverie ere domte, indleveres til Tugthuset og

der i Revaring holdes, indtil de til Kjobenhavn kunde

forsendes. Derimod, da der udi Island baade af Mand-
folk og Fruentimmer skal findes saa mange ledige,

dovne og vanartige, men dog friske og stærke Oml5-

bere, saavel som ogsaa lade, gjenstridige og modtvillige

Tjenestefolk, som ikke lystre deres Husbondes Refalin-

ger, og det er ligesaa overeensstemmende med andre

Landes Indretninger og Love, som do desuden der i

Landet vanskelig uden en vel indrettet Tugthus-Indret-

ning vel kunde hæmmes, eller i det mindste meget for-

mindskes, saa skal: — 2) a. Alle saadanne friske og

arbeidsfore Betlere og Omlobere under 30 Aar, som
efter et Aar efter at denfte Foranstaltning om Tugt-

huset er bleven offentlig bekjendtgjort, enten ikke har

antaget eller fæstet sig i aarlig Tjeneste hos Nogen,
eller med et rigtigt Pas og Bevis fra Sysselmændene
kan legitimere dem og den lovlige Næringsvei de bruge,

. ihvor de findes af Alle og Enhver, med a!t hvad de

maatte fore med sig, opbringes og ufortovet, efter Rep-
styrernes Foranstaltning, henfores til nærmeste Syssel-
mand, som strax paa en summarisk Maade skal dcimme
ham i Tugthuset i nogen Tid paa Stiftamtmandens nær-
mere Approbation, da Sysselmanden derpaa uden Op-
hold ogsaa skal foranstalte ham sendt til Tugthuset, og
godtgjcires Sysselmanden de derpaa anvendende Om-
kostninger enten af det, som maatte kunne udbringes
for det som Omlbberne kunde fcire med sig, som Heste
eller Andet, der forresten b6r tilhore og opbringes
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1784. Tugthuset til Bedste, eller og disse Omkostninger, naai*

S. Marts. Betleren intet medbringer, lignes paa og godtgjores af

det Syssel , i hvilket Omlaberen i de sidste 2 Aar for

den længste og meste Tid kunde regnes at have op-

holdt sig, og bor ethyert Syssels Sysselmand paa Em
beds Vegne være forbunden til at forskaffe saadanne

Omkostninger inddrevne, naar de derom af vedkom-

mende Amtmand tilsiges; skulde Repstyrerne ikke ville

foranstalte Betlerne fcirte til Sysselmanden, bor de be-

tale den samme Mulkt, som paa lige Maade b'6v deles

• for al den Tid de maatte fors(5mme det. De vanfcire

Folk, som ei ganske og aldeles kan fortjene til deres

Underholdning, maa indsættes i Tugthuset, adskilt fra

dem, som til Straf ere indsatte, hvor de maa under-

holdes imod al fortjene ved deres Arbeide, Tugthuset

til Bedste, hvad de kan overkomme, men de, som al-

deles intet eller ganske ubetydeligt lil deres Livs Op-

hold kan fortjene, besorges forfleget af Reppen. —
6. Skal alle grove, modtvillige og ulydige Tjenestefolk,

hvorunder ogsaa skal forstaaes de der i Landet saa

kaldede Kjobemænd , som leie deres Arbeide til en

eller anden til en vis Tid, der enten ikke ville forrette

det lovlige og skikkelige Arbeide, som deres Husbonder

. tilsige dem, eller og, formedelst Drukkenskab og Bort-

reiser uden Husbondens Tilladelse, forscimme samme,

og ligesaa de, som paa urette Tider maatte borU(5be

af deres Tjeneste, alle indsættes i Tugthuset paa nogen

Tid efter Omstændighederne, og skal ved Proces-Maaden

i disse Sager forholdes saaledes: At Husbonden med
foranstaltet Hjelp tillige af Repstyrerne og Vidner, som

kan haves, bringer den Skyldige til Sysselmandens

Bopæl, efter at de nogen Tid forhen have skriftlig til-

kjendegivet ham Sagen med sine' Omstændigheder, da

Sysselmanden strax, naar Vidnerne ere afhSrte, afsiger

Dommen uden Betaling og bescirger den til nærmeste

Directeur, som paategner den til al exequeres og der-

hos tillige bestemmer den Tid, i hvilken den Skyldige

1 -
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i

i

1

skal arbeide i Tuglhuset. Men ingen, som herefter 1784.
dSmmes i Tuglhuset, skal indsættes der paa længere 3. Marts.
Tul, end i det heiesle 5 Aar: dog maa det, efter Stift-

amtmandens, som den Overste Tugthus-Directeurs For-
anstaltning, være tilladt, at lOslade en Tugthuslem,
uagtet den Tid, han skulde arbeide i samme, ikke

i

maatte være forbi, i disse Tilfælde: -
-i) Naar Tallet

af dem, som maatte indtages i Tugthuset, er fuldt, og
andre desformedelst ikke kunne imodlages, men den
Lcisladende dog, i den Tid han har været i Tugthuset,
nar viist en kjendelig Forbedring i sinOpforsel: — og
2) Naar En eller Ens Venner eller Slægtninge vil ud-
Idse En med Penge, naar denne ellers forresten har
udvnst en taalelig Opforsel i Tuglhuset, hvilke IndlSs-
nings-Penge eller Betaling, som bOr regnes Tugthuset
W Indtægt, Stiftamtmanden efter Omstændighederne
s a fastsætte. - c. De Fruentimmer, som for Losag-
t'ghed efter Landets Love dOmmes til Tugthuset, ind-
sættes i det islandske Tugthus, om det endog er paa
Livstid, og maa ei fortlyttes til BOrnehusel i Kjabenhavn.

3) f delte Tugthus maa indtages saa mange, som
uset kan rumme, og dels Indkomster, Lemmernes
orljeneste iberegnet, kan underholde. — 4) Omend-

s jondt de unge, som ere under 30 Aar, hos hvilke
elst kan ventes Forbedring i Tugthuset, fornemmelig
»'indsættes i samme, saa skal dog de, som ere ældre,

^aar de ikke ere over 50 Aar, ogsaa dcimmes i Tugt-
huset paa ] a '2 Aar, eller og kortere Tid, naar de

)
" samme noget kan have forbedret sig, da de si-

1

1 ^ ' " V,.
, ^^-^^ ^7*

en af Sysselmanden bor sættes i Tjeneste i det Syssel,
hvorudi de ere fodde; Bcirn derimod, som ei endnu
^ve fyldt deres 14.. Aar, sættes ikke i Tuglhuset, men

s^ratfes af deres Forældre eller Formyndere med Riis.
~"

]
'iigen, som udkommer igjen fra Tugthuset og fra

Ou-ectionen er forsynet med et godt Skudsmaal om sin .

Pforsel i samme, maa af Nogen bebrejdes, at han har
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1784. været i Tugthuset , men han skal, det uanseet, ansees

3. Marts, og agtes for ligesaa ærlig og skikkelig, som andre.

II, Om Arbeide^ samt Opsigt og Disciplin i Tugt-

huset: — 1) Tugthus -Arbeidet skal fornemmelig be-

staae i Uld-Arbeide inden lukte Dorre, saasom Pillen,

Brækken, Skruppen, Karden og Spinden, saavel til Ren-

ding, som Islet, hvilket forarbeidede Uldgarn ansees

at kunne med Fordeel afsættes ved Fabriquen i Reike-

vig til Nytte for begge Stiftelserne, hvorom Vores Danske

• Cancellie i sin Tid nærmere haver at correspondere

med Handels Directionen. Unge Fruentimmer, som ind-

sættes paa visse Aar i Tugthuset, kunne anvendes til

at spinde H5r og Hamp, til Nytte for dem selv i Tiden,

saa kunde og nogle af de i Tugthuset indsatte Mand-

folk anvendes til Fiskerie, som kunde komme Tugt-

huset i sin daglige Oeconomie tilgode. — 2) Dog kan

der ogsaa i Tugthuset fra private Folk modtages Uld

til at lade spinde sammesieds for Betaling, om saadant

af Nogen kunde forlanges, og bor denne Betaling af

Tugthus-Directionen ansættes saa ringe som mueligl, og

mindre end saadan Arbeide kan faaes hos Andre i

Landet, som derved drive nogen Næring. Skulde og

Tiderne eller Omstændighederne falde saa, at Tugthus-

lemmerne, ligesaa vel som ved ovenmeldte Arbeide,

kunde fortjene deres Underholdning ved at forarbeide

og knytte Stromper, kan det og efter Directionens Godt-

befindende bhve- et Arbeide for nogle i Tugthuset, hge-

som og Tugthuslemmerne i Almindelighed, saavel om

Foraaret, som om Sommeren i Hoeslets-Tiden, maa bort-

leies enten dage- eller ugeviis til private Folk i Nær-

heden ved Tugthuset,, som kunde fipde Fordeel ved at

leie deres Arbeide, hvilket, om det accorderes dageviis,

betales med 6 Sk. eller hvad Directionen efter Tidernes

Leilighed maatte finde for godt at bestemme i Daglbn

for en Karl om Dagen, foruden hans Fode, som den,

der leier ham, bor skaffe, men tages han i een eller

flere Uger, betales for Ugen ikkuns 2 Mk. Gourant, men
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for et Fruentimmer 1 Mk. Dog bcir don, som leier en <784.
Tugthuslem, være ansvarlig for sammes Tilbageleverelse 3. Marts,

i Tugthuset, eller, om han ikke gjdr det og ikke bedre
passer paa den leiede Tugthuslem, end saa, at han i

hans Tjeneste maatle finde Leilighed til at bortlObe,
skal den, som har leiet ham, til Tugthuset betale 4 Rd.
for hvert Aar, som den Bortlabne kunde have haft til-

bage at arbeide i samme, eller selv besOrge ham op-
sogt og tilbageleveret. — 3) Årbeidet i Tugthuset skal

baade Sommer og Vinter alle Sognedage begynde Klok-
ken 6 om Formiddagen, da Morgenbon i Tugthuset (som
i næstfølgende Nr. 13 befales) alletider b(1r være ude,
og Tugthuslemmerne saaledes arbeiJe til Klokken 12,
da de spise, og derefter igjen sættes til deres Arbeide
Klokken l^o og vedblive samme til om Aftenen Klok-
ken 10, da de i£yen spise; Klokken H holdes Aftenbon,
og naar samme er ude, bcir Tugthuslemmerne strax
forfciie dem i deres Seng. - 4) Af alt det Arbeide,
som Tugthuslemmerne gjbre i Tugthuset, skal dem hver
Dag foreskrives et vist Maal, hvilken de, inden hver
Dags Arbeidstid er ude, skulle have forrettet, eller og
i vidrig Fald, efter Tugtm(>sterens Tilsigende, straffes
med Tampen; men kan en Tugthuslem, fOrend Arbeids-
tiden er forbi, faae sit foreskrevne Arbeide færdigt,
kan han, om hans foresatte Dagsværk findes saa vel
arbeidet, som det bor være, anvende den ovrige Tid
til at arbeide for sig selv, eller og, om han arbeider
for Tugthuset over det Maal, som bliver foreskrevet,
skal det stykkeviis betales ham, eftersom derfor billig

kan vorde fastsal. — b) Den Tugthuslem,, som i sFt

Arbeide ikke lystrer Fabrique- og Tugtemesterens Be-
falinger, skal strax, i saavel Oeconomi, som Fabrique-
mesterens (naar de ere tilstede) og de 5vrige Tugthus-
lemmers Paasyn og Overværelse, af Tugthusets Vægter
udstaae den Straf, som Tugtmesteren, i Fdlge den ham
givende Instruction, efter Omstændighederne paalægger.

2»
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^784-. Og dersom en Tugthuslem skulde være saa ulydig, *at

3. Marts, han, efter' mange Gange alvorlig at være afstraffet

for saadant og formanet om at forbedre sig, dog ikke

skulde gjore det, skal saadan Tugthuslem, efter Slift-

amtmandens og 5vrige Tugthusets Inspecteurers derom

gjOrende Forestilling, hensendes til Arbeide, om det er

Mandfolk, i Rasphuset, men Qvindfolkcue lil Bornehuset

i Kjobenhavn. — 6) Saavel Mandfolk som Fruentimmer

i Tugthuset hbv om Natlen sove hver for sig, saaledes,

at alle Mandfolkene skal ligge paa et Kammer for sig

selv, og Qvindfolkene paa et andet Kammer, og bor

disse Kammere udvendig med en god Hængelaas elier

anden Lukkelse være vel forsynede. — 7) Ingen Tugt-

huslem maa uden Tuglmesterens Tilladelse gaae ud,

eller bort fra Tugthuset nogensleda hen, under den

Straf Tugtmesteren derfor strax paalægger, men und-

viger nogen Tugthuslem af Tugthuset, skal han forste

Gang, naar han igjen paagribes, straffes alvorlig med

Tampen 3 Dage efter hinanden. Undviger han anden

Gang, skal han ikke alene udstaae den samme Straf,

men og desuden derefter bestandig være sluttet og

arbeide i Jern. Men skulde den samme desuagtet dog

finde Leiiiglied lil, Iredie Gang at bortlsbe af Tugt-

huset, skal han, om det er Mandfolk, hensendes til

Rasphuset, men om det er Fruentimmer, i Bornehuset.

— 8) Skulde Nogen befindes al have tilhjulpet eller

befordret en Tugthuslems Undvigelse, og ikke efter sin

Pligt strax ved Repstyrerne eller Sysselmanden gjort

Anstalt til hans Hæftelse og Opbringeise, skal samme,

i hvem det og er, betale for saadan Svig og Under-

fundighed 10 Rd. til Tugthuset, eller og for hver Rigs-

daler, som han ikke kan betale, arbeide i Tugthuset i

14 Dage. Betjener en Saadan noget, enten geistligt

eller verdsligt Embede, skal han, foruden ommeldte

Mulkt, efter lovlig Tiltale have sit Embede forbrudt. —
9) Tugthuset skal herefter, naar denne Indretning be-

gyndes, stedse, baade Dag og Nat være lukket, at det
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ikke af nogen Anden, end den, som Noglen dertil er 4784.

betroet, hverken ind- eller udvendig kan oplukkes, og 3. Marts,

bor derfor Oeconomus ikke betroe Noglen til nogen

Anden, eud den Portner eller Dor-Oppasser, som han

til den Ende holder, og hvortil hannem af Tugthusets

Kasse maae tilstaaes aarlig 20 Rd. — 10) Portnerens

eller Dor-Oppasserens Forretning skal alene være, vel

og trolig at passe paa NOglen til Tugthuset og at det

bestandig er lukket, samt al. ingen Anden kan komme

ind eller ud af samme, end de han lukker op for, og

bor han, baade naar han lukker Nogen ind eller ud,

strax passe paa at lukke igjen og tage Nc5glen til sig.

Han maa ikke lukke op for andre af Tugthuslemmerne,

end de, som af Tugtmesteren kunde faae Tilladelse at

gaae ud. Men for dem, som ville lukkes ind i Tugt-

huset, bor uden paa Dciren indrettes enten en Klokke

eller Hammer al ringe eller banke paa Doren med.

For denne Portners Troskab og Redelighed bor Oeco-

nomus indestaae og være ansvarlig. — i l) Ror ogsaa

af Oeconomo anskaffes en Vægter i Tugthuset, for hvil-

ken ham godlgjores af dets Kasse 20 Rd. aarlig. Denne

Vægter skal om Vinteren Klokken 8, men om Sommeren

Klokken 9 hver Aften være kommen paa sin Vagt, og

* 'kke gaae bort af samme, forend Klokken 6 om Vin-

t
^eren

,
og om Sommeren Klokken 5 om Morgenen.

I

Vaegt^PPns fornemste Forretning paa hans Vagt, som
hf*n holder inde i Tugthuset, skal være, at passe paa

^^den og Rolighed i Tugthuset om Natten, samt, saa-

^nan han maalte formærke til nogen Uorden eller Uro-

'*S*^ed, strax at anmelde den for Oeconomo og Tugt-

^esteren. Fornemmelig bor Vægteren paa det Qittigste

P^Jise paa^ at der ikke om Natten opkommer Ud i Tugt-

^"^^^ samt at Ingen hverken gaaer ud eller ind af

j

samme om Natten, til hvilken Ende Vægteren paa sin

^^St mest bSr opholde sig i Forstuen, hvor der alle

^^etter om Vinteren, naar Natten er mork, b5r hænge
Lygte naed Lys i. Vægteren skal og, efter Tugt-
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4784. mesterens Sigende og Befaling, uddele til hver Tugt-

8. Marts, huslem den Straf, som han bor udstaae. — 12) Der-

som enten den forommeldte Portner eller Vægler skulde

i disse deres Forretninger ved Tugthuset befindes i

nogen Underfundighed eller Utroskab, skal de derfor

ufortovet tiltales', og for saadan Utroskab dommes og

straffes efier Omstændighederne og Utroskabens Beskaf-

fenhed. — -13) Baade Vinter og Sommer skal saavel

Morgen som Aflen holdes cn W6n i Tugthuset: om Mor-

genen, forend Lemmerne begynde at arbeide, og om
Aftenen slrax efter at Arbeidet er. endt. Ved denne

Bon h'6r saavel Oeconomus som Tugtmesleren og alle

Tugthuslemmerne være tilstede. - 14) Til at holde

denne Bon i Tugthuset Morgen og Aften, samt om .hel-

lige Dage, naar Gudstjenesten ikke holdes i Reikevig,

til at læse paa sædvanlig der i Landet brugelig Maade

i Huus-Postillen, hvilket bor skee imellem Klokken H
og 12, samt endelig paa saadanne hellige Dage til

at catechisere og overhore Tugthuslemmerne i deres

Chrislendom, bor Oeconomus holde en fra Skolen di-

mitteret Student, til hvilken Oeconomus ikkuns tillægges

af Tugthus -Kassen JO Rd. aarlig, da han forresten

kan bruge samme Student som Informator eller andet

til sin egen Tjeneste. — 15) Alle hellige Dage, naar

Gudstjenesten forrettes i Reikevig, bor Tugtmesteren
K

Og den forommeldte Student paasee, at Tugthuslem-

merne, samlede og [)aa een Gang i Fblge med dem,

gaae til og fra Kirken, hvor saavel Mandfolk, som Fruen-

timmer, iblandt Tugthuslemmerne, allelider bor sætles

paa et Sted for sig selv yderst i Kirken, og bor de

paasee, at Tuglhuslemmerne paa disse Dage ikke have

nogen Omgang eller Gemenskab med Sognefolkene. Naar

Tugthuslemmerne, uden dertil given Tilladelse, forsømme

at indfinde sig saaledes i Kirken, og ligesaa naar de

udeblive fra Morgen- og Aftenbonner i Tugthuset, straffes

de derfor efter Tugtmesterens Sigende, enten med Tam-

pen, eller anden derfor i hans Instrnx foreskrivende Straf.

/
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III. Om Oeconomus og hans Forretnwger : — i 784.

'1) Saavel Oeconomus som Tugtmesteren, tilligemed 3, Marts.

Portneren og Vægteren, bor ved Antagelsen aflægge
'"^

deres Eed til Directionen, i Alt at handle trolig og re-

delig efter denne Vores allern. Fundals, og de dem
fra Directionen meddelende Instruclioner, samt dertil

hejrende Ordres. Oeconomus. som især skal være en

ædruelig, fornuftig og driftig Mand, bor forestaae alle
é

Tugthusels Udgifter, saavel for Proviants og Victualiers

Indkjob, som raa Uld lilSpinden, samt Vadmel, tilligemed

Stromper og Skolæder til Lemmernes Klæder, alt efter

det Reglement , som derom , saavel for Tugthuslem-

raernes Spiisning, som deres Klæder, bliver gjort, og

bor Oeconomus til den Ende ved hvert Aars Michaelis-

Dags Tider være saa vel forsynet baade med Forraad

af Mad og raa Uld, at den kan ansees vel tilstrækkelig

for et heelt Aar til Tugihuslemmernes Arbeide og

Underholdning. — 2)- Bijr han ugentlig af Tugimesteren

imodlage det som Tugtlmslemmerne have spundet, en-

hvers for sig adskilt, paa det da nærmere kan efter-

sees , om og af hvem noget maatte være skjrideslost

og sludderaglig arbeidct, og foi'svarlig forvare samme,

samt paa de Tider, som skee bbr, levere det til Fa-

briquen i Reikevig og modtage derfor Betaling. Oeco-

nomus annammer ogsaa og indkræver Betaling for dét

Arbeide, som Tugthuslemnierne uden for Tugthuset

kunde gjore hos dem, som leie deres Arbeide, efter

den Anviisning og Anmeldelse, som han til den Ende

faaer lios Tugimesteren. — 3) De Penge, som Oeco-

nomus maatte fattes til Ulds og Victualiers Indkjob for

Tugthuset, udbetales ham af Landfogden efter Stiftamt-

mandens Anviisning, eller og af Stiftamtmanden selv,

om han har Kassen under Hænder. — 4) Oeconomus

bcir aarlig til Stiftamtmanden aflægge el ordentligt og

complet Regnskab for hvert Aars Indtægt og Udgift,

og derved i Henseende til Indtægten fornemmelig ob-

servere, at han, ved al anfbre samme, tillige bor bi-
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1784. leegge Hen med Tugtmesterens ugentlige Angivelser til

3. Marts, ham paa, hvad Tugthuslemmerne hver Uge have ar-

' ^ beidet og fortjent. Men i Henseende til Udgiften iagt-

tager han, at specificere og anfcire hver Post for sig

selv; dog bor i Victualier eller Mad til hver Tugthus-

lem aldrig afOeconomo anfores mere i hans Regnskab,

end der til en Tugthusiem i Mad bliver tilstaaet, og

b5r han derhos med Tugtmesterens Attest godtgjcire,

at Tugthusets Lemmer hvert Aar have været saa mange

og saa længe, som han for hver anfOrer. — 5) Dette

Regnskab, som Landfogden efter Stiftamtmandens Til-

sigende reviderer, bor aflægges til hvert Nytaar, og

den Beholdning, som Tugthuset da ved hvert Aars Ud-

gang kunde have, saavel af spundet Garn, som raa

Uld , bor af Tugtmesteren attesteres. — 6) Hverken

Oeconomus eller nogen Anden maa forlange nogen

Tuglhuslems Arbeide for Intet, og ikke uden den derfor

her fastsatte Betaling. — 7) Naar en Tugthuslem dcier,

da bæres han bort og begraves ved de andre Tugt-

huslemmer, og betales for en Tugthuslem, som be-

graves paa Reikevigs Kirkes Kirkegaard, af Tugthusets

Kasse til Kirken 1 Mk. Danske, men Jords Paakastelse

skal Præsten forrette for de 5 Rd., som ham derfore,

saavel som og for den Opsigt han bor have med Tugl-

huslemmernes Saligheds - Sag og Underviisning i Reli-

gionen, aarlig tillægges af Kassen. Materiaiierne til

Ligkisten skal Oeconomus bescirge og anfOre til Ud-

gift i sit Regnskab, men den eller de af Lemmerne,

som bedst kan, bor forfærdige den og slaae den sam-

men. — 8) Overhovedet bor Oeconomus i Alt paasee

Tugthusets og dets Kasses Bedste, og anmelde til Di-

rectionen AU, hvad han i den Anledning maatte troe at

være tjenligt at iagttage. Skulde Oeconomus nogen-

sinde blive befunden i at handle imod denne hans

Pligt, advares han derom af Stiftamtmanden, da han,

om han derefter ikke skulde rette sig, bor sættes fra
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Tjenesten j samt desuden, efter Omstændighederiie og 1784.

hans Forseelses DeskaflFenlied. med anden Straf ansees. 3. Marts

IV. Om Tugtmesteren ^: — 1) Tugtmesteren skal

i Almindelighed have den nciieste og skarpeste Opsigt

med Tugthuslemmernes Arhcide, saavel i Hensigt til,

at dem umulig tilstedes at gaae orkeslose paa den

Tid, som de bor arbeido, som og, at de hver Dag til-

veiebringe saa meget Arbeide, som dem bliver fore-

skrevet, alt under den Straf, som derfore fastsættes,

og som i Tugtmesterens Overværelse, og efter hans

Tilsigende, af Vægteren bcir exequeres paa Tugthus-

lemmerne. — 2) Tugtmesteren bor holde over den

bedst muelige Orden iblandt Tugthuslemmerne i Tugt-

huset, hvori Oeconomus ogsaa paa sin Side bor komme
ham til al muelig Hjelp, og saavel han, som Tugtmeste-

i'en paasee, at Tugthuslemmerne ikke begaae nogen

Uordentligheder eller Excesser, samt at, om samme

skulde indtræffe, de da slrax see dem afstraffede og

heemmede. Men skulde nogen Tugthuslem, enten ved

begaae Di'ab, tragte nogen i Tugthuset efter Livet,

^'Her noget andet, saa boiligen forsee sig, at han efter

Anseende kunde formodes, enten at kunne komme til

miste Livet, eller og paa Livstid vorde sat i Slave-
«

•'^t, skal saadan en Tugthuslem, efter Tuglmesterens

Oeconomi Foranstaltning, slrax skilles fra de andre

*^^mmer, og paa et Kammer for sig selv, som til den
Ende alletider bor være ledigt i Tugthuset, indsluttes

saeltes i stærk Jern, da der siden ufortovet skal

<»nlaegges Action imod ham, og -han efter Fortjeneste

^^soes og dcimmes. — 3) Ingen Tugthuslem maa have

^»^'^delse
i sit eget Ærende at udgaae af Tugthuset,

||"d*agen
til Kirken. — i) B5r Tugtmesteren alletider

»vaane Bønnerne i Tugthuset, at han desbedre kan
yide, om Lemmerne ikke forsomme samme, og derved

Iagttage den Orden og Anstændighed , som de h'6r.

an skal og, saa ofte det er ham muehgt, være tilstede,
w .

J jevnf. Instruction for Tugtmesteren 3. Januar 1786.
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4784. naar Tuglhuslemmerne holde deres Aftens- og Middags-

3. Marts. Maaltider. — 5) Tugtmesteren skal holde en ordentlig

Dagbog, over hvad Tuglhuslemmerne daglig arbeide

eller forrette, hvori ogsaa bor antegnes, naar nogen

Tugthuslem li! andre bliver udleiet, samt til hvem

og paa hvor lang Tid. Af denne Dagbog giver Tugt-

mesteren ved hver Uges Udgang et rigtigt Udtog til

Oeconomo, da det Garn, som hver Uge er spundet,

bor tillige leveres til barn. Saa skal og Tugtmesteren

tillige i en å parte Dagbog annotere, hvad Fiske-

riet daglig giver af sig, og hvorledes samme anven-

des til Lemmernes Nytte, hvilke Dagboger fremlægges

som Beviis ved Tugthusets aarlige Regnskab, som fore-

vises i Directions-Forsamlingen. — 6) Overhovedet bor

Tugtmesteren i sin Omgang med Tugthuslemmcrne be-

standig iagttage sin Myndighed, og skjondt ham, for

saavidt det kan bestaae med denne hans Myndighed,

og den Disciplin Tugthuslemmerno bor være under,

ikke formenes at bruge den Lemfældighed imod dem,

som dermed kan passe sig, b<^r han dog altid lave det

saa, at denne Lemfældighed er blandet med det Slags

Alvorligbed og Slrængbed, som horer og er nodvendig

til den Forskjei, der er imellem ham, og de under

ham staaende Tugthuslemmer, over hvilke ham er til-

lagt saa megen Magt og Myndighed, som for ham er

fornoden til at forsvare sin Post i Tugthuset og holde

der den Disciplin, han bcir. — 7) Eadelig bor Tugt-

mesteren i alle Maader iagttage og efterleve den In-

struction, som ham herforuden til hans Efterretning

vorder given, og forresten, saavidt det kan staae til

ham, i Alt paasee og befordre hidretningens Tarv og

Bedste. — 8) Directionen Ved Tugthuset skal udvælge

en Mand til Tugtmester, som haver saa megen Kund-

skab om Uldspinderie, at han deri kan undennse Lem-

merne i fornoden Tilfælde, da han og kan tage een

eller tvende af de bedst underviiste Lemmer til at

undervise de andre, naar forncSdiges, og skulde der ved
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Tugtliuset mangle den forncidne Kundskab om det Slags 4784.

Arbejde, som derfra af Fabriquen i Reikevig maafte for- 3. Marts,

langes, da haver Fabriquen at gaae Tugthuset til Haande

^ed den fornbdne Vejledning, hvorom dog Vores Danske

^ancellie nærmere med Handels -Directionen haver at

korrespondere.

V. Om Directionen over Tvgtlniset: — 1) Bestan-

dige Directeurer ved Tugfliuset skal være Stiftaml-

^nanden, Biskoppen paa Skalholt, Laugmanden i SOndre-

og Oster - Laugdommet (naar han boer saa nær ved

Tugthuset, at han* beqvemmelig kan indfinde sig der

saa ofte Samlingerne holdes], samt Landfogden og

Sysselmanden i Kjose Syssel, som tillige er Herreds-

dommer i Guldbringe-Syssel. — 2) Samtlige Directeurer

skal forsamle sig 4 Gange om Aaret og da lade sig

underrette om Tugthusels Tilstand og Forfatning, og Be-

y^nternes Forretninger; den fdrste af disse Samlinger

bestemmer Stiftamtmanden, og siden aftales de folgende

Samlinger af samtlige Directeurer per plurima; Biskop-

pen kan, i sit Forfald, udnævne at mode paa sine Vegne

^i'ovsten i Guldbringe Syssel, og Laugmanden, i sit For-

*^^^d, Sysselmanden i Arnæs eller Borgefjords Syssel.

^ den fcirsfe Forsamling udfærdige samtlige Directeurer

instruction for enhver Betjent, hvoraf Directionen giver

enhver især sin Gjenparl. Originalen derimod beholder

^ij'ectionen med enhver Betjents Paaskrift, at de heraf

^^t> faaet Gjenpart, og at de forpligte sig under sin

^^d at holde sia samme efterretteli2e. — 3) I disse
p ^ "

.
'

^'samlinger beslulter og resolverer Directionen Alt del,

den kan ansee nyttigt for Indretningen at iværk-

^'^lle, eller 02 til Vore Colleuier forestille li! Iværksæt-
^se, hvad enten de saa maatte tage Anledning dertil

af dem selv, eller af Betjenternes ved Tugthuset, eller

Andres Forsiage; men i alle de Sager og Tilfælde, hvor

hastig Resolution, i Anledning af nogen Begivenhed

'^ngthusel, maatle udfordres, oe; som derfor ikke

^^te oppebie de ordentlige Forsamlinger, resolverer

*
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4784. Stiftamtrtianderi alene. Skulde noget uformodentlig paa-

3. Marts, komme, sammenkalder Stiftamtmanden strax de nær-

mest boende Directeurer, som Landfogden, l'rovsten

og Herredsdommeren
,

og tilligemed dem foranstalter

det Nodvendige. I alle i denne Paragraph benævnte

Samlinger skal Herredsdommeren holde en af samtlige

Directeurer igjennemdraget og forseglet Protokol over

hvis i Forsamlingen passerer og resolveres, som hver

Gang af de tilstedeværende Directeurer skal under-

skrives. — 4) 1 de Tilfælde, som en Tugthuslem, enten

i Folge denne Fundalions 4. § 2. Art., eller formedelst

anden saa grov og strafværdig Opforsel, ikke længere

bor være i Tugthuset, men forsendes enten til Slave-

riet, Raspe- eller Bornehuset i Kjobenhavn, skal efter-

dags saadanne Sager hverken for Laugthinget eller

Oberretten der . i Landet indkomme, at de derved ikke

forlænge skulle Iraineres, men de skal afgjcires og paa-

dcimmes af Tugthusets Direction, da Sysselmanden dog

ikke skal have Votum i samme, i Tilfælde af, at han i

Forveien kunde have å'6mi i Sagen. Saadanne Direc-

tionens Domme skulle, i Tilfælde af at den Skyldige

appellerede, forestilles Os; hvis ikke, bortsendes den

Skyldige strax med de forste Skibe.

VI. Om Regnskab og Beholdning: — \) E\ alene

Sysselmændenes Regninger, med behorige Attester bi-

lagte, for Kjendelsen lil Tugthuset, isteden for i Leier-

maals Forseelser at sidde paa Vand og Rrcid, men og

deres aarlige Regninger for Tugthus - Contributionen,

saa længe den vedvarer, tillige med Belobets contante

Betaling, indleveres ved Aarets Udgang, eller i det se-

neste inden paafolgende Julii Maaneds Udgang til Land-

fogden, udi hvilke Regnskaber han udsæ.tter de behø-

vende Antegnelser til Vedkommendes Erklæring, som

han tilligemed sin Vedtegning remitterer til Tugthus-

Directionens endelige Decision , fra hvilken Vedkom-

mende ei maa appellere. — 2) Landfogden reviderer

ligeledes Tugthus - Forstanderens Regnskab, da med
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Antegnelser, Erklæring, Vedtogning og Decision om- 1784.

8**aes lieesom i næslfore^aaende Artikel er foreskrevet. ^^^^
^ S. Marts,— 3) Elerpaa forfatter Landfogden et aarligt General-

Regnskab over Tugthusets hele Indtægt og Udgift, hvor-

udi alle de forbemeldte Regninger ere inddragne og

som Bilage medfblge, som udi Mai-Maaneds Forsam-

lingen af Directionen eftersees, om Alling vedborlig og

1 en behorig Orden er efterkommet. - - 4) Alt hvis af

'tugthusets aarlige Indtægt maatte overskyde samme
Aars Udgift, leverer Landfogden til Stiftamtmanden, som
t*escirger slig en Beholdning, det fOrsle skee kan, paa

Rente vedborlig udsal. — Forbydende Alle og Enhver

derimod, eftersom forskrevet staaer, at hindre eller udi

'Oogen Maade Forfang at gjdre, under Vor Hyldest og

^aade. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongelige Residentz-Stad Kjdbenhavn den 3. Martii 1784.

Reskript til Stiftamtmand Thodal, ang. Udste- lo- Marts.

delse af Passer til Betlere, m. v. Christiansborg

Mai'tS 1784. Publiceret paa Altliinget 1784 og

*^kf i Althingsbogen s. A. Nr. iv. 1 , S. 5—7. Norske

'^^gn. XLIT, 361—362. P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 146

~^147; Fogtm. VI. 2, 719—720. — Islandsk Oversættelse i:

- tJuntak ur nokkrum [)eiin nyjustu konglegum Forordnmgum"
^i'appsey 1785. 8^ Nr. vin, S. 42-46.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi din

Os under 23. Augusti 178!2 indkomne Forestilling,

Som Os allerund. er bleven foredraeet, haver du an-

["^Bet, al efter den islandske Lov og de gjorte Anord-
ninger skal fattige Born, Vanfcire og Kroblinge, saa og
gamle Udlevede, som ikke kan ernære sig selv, under-
holdes og forsørges af Sognet hvor de horer hjemme,

indsættes hos Bonderne enten paa kort eller lang

>
efter Repslyrernes, det er Sogneforstandernes, Si-

Sende, ligesom de kjende Enhvers Formue til, men at

*sse, for at blive skilt ved saadanne Fattige, lade dem
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1784. fare ud paa Bellerie til andre Sysseler, Bbrn uden Pas

10. Marts, og de Voxne dermed forsynede af Sogneforstanderne,

hvortil de tage Anledning af Forordningen om Hustugt

af 3. Junii 1746, dens 34. Art., som tilholder, at ingen

Fattige eller Vanføre maa fare fra et Sogn til et andet,

langt mindre af Sysselet, naar de ikke have Repsty-

rernes eller Sysselmandens Attest; og da mange ikke

vil give saadanne Betlere Almisse, efterdi de ere af et

fremmed Sogn, n5der Hungeren deslige Omlobere til

at stjæle, hvoraf - fiilger, at Drenge paa 15 lil 17 Aar,

som ere udsultne og maglesidse, dommes til Tugthuset;

— thi give Vi dig hermed tilkjende. at Vi, i Anledning

af dit derhos gjorte Forslag, samt den fra Vores Rente-

kammer derover indhentede Betænkning, allern. have

funden for godt, til saadan Uorden at forekomme, at

den 34. Årlicul i bemeldte Forordning af 3. Junii 1746

skal være ophævet, saaledes: at ingen Pas elier Skuds-

maal maa herefter udstedes af Repstyrerne enten til

Betlere eller Andre, men alene af Sysselmanden og

Præsten, saaledes som Vores under 11. April 1781 er-

gangne Reskript befaler, og maa det ei vaire nogen

Sysselmand tilladt, at give nogen Betler Pas at gaae

med udenfor Sysselet, ja ikke engang i Sysselet, med
mindre det Sogn eller Rep, hvortil Betleren horer, er

saa -fattig, at det ei formaaer at underholde sine Fat-

tige, hvilket dog af Sysselmanden i Forveien ndie skal

undersøges, da Sysselmanden i saa Fald maa give Pas

og Tilladelse til en Betler at betle i Sysselet alene, men

ei udenfor; men skulde nouen Beller befindes at betle,

uden den Sysselmands Pas og Attest, i hvis Syssel han

betler, da skal han, som uberettiget lil Bellen, opbrin-

ges, og med ham forholdes som om ulovlige Betlere

er anordnet. — Antræffes nogen Betler med Repsty-

rernes Attest og Pas, da skal samme i Henseende til

Betleren ansees som uskreven og uefterrettelig, men

Altesten skal tages fra Belleren af hvem som den fore-

kommer, og bringes lil nærmeste Ovrigheds-Person,
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som igjen uoplroldeligen forsender den til vedkommende 1784.

Amtmand , som strax beordrer Sysselmanden , i hvis "[^T'^JT^T^

Syssel denne Repstyr befindes, uden videre Lovmaal

at mulktere ham paa 3 Mark og samme Boder strax al

inddrivCj som skal tilfalde det Sogns Fattige, udi hvilket

Attesten er optaget, men Betleren, som farer med Rep-

styrerens Attest, skal opbringes og med ham omgaaes

som om ulovlige Betlere er anordnet. lovrigt maa det

være Sysselmændene tilladt, af hver Mands- eller Qvindes-

Person, som forlanger Pas, i Anledning af forberorte

Vores allern. Reskript af 11. April 1781 at lade sig

betale 4 Sk. Danske: ligesom og Præsterne maa være

berettiget at tage 4 Sk., for hvert saadant Passes Paa-

tegning. — Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive, og

herom den fornodne Anstalt at lade foie, samt Os ellers

at indberette, at du denne Befaling haver bekommet,

befalendes &c. Christiansborg den 10. Martii 1784.

m

Privilegium for C. U. D. Eggers paa Ud- 19. Marts

givelsen af en Beskrivelse over Island. Chri-

stiansborg 19. Maris 1784. — Sieii. Reg. 76, 107.

Vi Christian den Syvende de. G. A. V., at efter-

som Christian Ulrich Ditlew Eggers. af Vores kongelig

Residentsstad Kjobenhavn, for Os allerund. haver an-

draget, al han har udarbeidel en physikalsk og statistisk

Beskrivelse over Vort Land Island, som han agter at

udgive i Trykken, naar han kunde see sig nogenledes

skadeslos for de derpaa anvendende betydelige Bekost-

^»riger: saa have Vi, efter bem** Christ. Uh'. Ditl. Eggers'

derhos allerund. gjorte Ansdgning og Begjæring, allern.

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade,

at han og Arvinger, eller hvem de det overlader, alene

i Vore Riger og Lande samt Hertugddmmene maa lade

trykke bemeldte physikalske og statistiske Beskrivelse
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<784. over Island, i hvilket Sprog han end maatle udgive

^^""J^J^^
den

;
og maa ingen Ånden, uden hans eller deres Sam-

tykke, trykke, trykke lade, oplægge eller andensteds

fra trykt i Vore Riger og Lande indfyre, afhænde eller

forhandle forbemeldte Beskrivelse over Island, uden alle

Exemplarers Gonfiscation og et Hundrede Rigsdalers

Mulkt for hver Gang Nogen maatte befindes herimod

at'gjSre, eller antræffes med andre Exemplarer, end

de, som han lader trykke eller oplægge. Forbydendes

de. Christiansborg den 19. Martii 1784. [ad mandatum].

20. MartK. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thoda],

ang. Skyldsætningeii paa Godserne i Skaptafells

Syssel. Khavn 20. Marts 1784. - At denne Skyid-

sætnings-Sag maa beroe, indtil Kammeret kan faae Vished

om den ved Jordbranden foraarsagede Skade paa Godserne.

Imidlertid anmodes Stiftamtmanden om, at erhverve en saa

nOie Underretning som mueligt om hver Gaard isaar, hvoraf

man kunde see : hvilke Gaarde der maatte være beskadigede

og hvilke ikke, hvilken Underretning forventedes Kammeret

tilstillet med Stiftamtmandens egen Betænkning. Isl. Copieb.

Litr. U, Nr. 585.

22. Marts. KoDgellg Rosolntioii ang. Tiende-Godtgjfirelse

i GuUbringa Syssel og Mosfells Sveit. Christi-

ansborg 22. Marts 1784. — I Rentekammerets Fore- 1

stilling 6. Marts foredrages denne Tiendesag saaledes: Ved

Tiende -Statuten af 1097 [1096] og Kirkeloven 1123 var be-

stemt, at Jordeieme i Island „skulde betale Tiende, ei alene

af deres rm-lige men og urKrlige Midler. Til den Ende blev

alt Jordegods vurderet og anslaaet til Tiende, saaledes nemlig,
*

at, de, som foruden deres Gangklæder skyldfri eiede 10 Ore

eller 60 Alen, skulde give 1 Alen eller 4 Sk. Specie, der var

Vtio Deel af Capitalen, og Ve Deel af Renten, som paa den

Tid var fastsat til 12 af 120. Efter samme Forhold betalte

de der eiede 1 Hundrede, eller 120 Alen, 2 Alen, men af 2

Hundrede skulde gives 3 Alen, som gjer V« af Renten 5 af 3

Hundrede 4 Alen, eller V» af Renten j af 4 Hundrede 5 Alen,

i
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eller QVs af Renten; af 5 Hundrede 6 Alen eller 1 Ore. der -1784.

gjtii' Vi o af Renten, hvilket sidste Forhold fremdeles skulde 22. Marts,

fslges, i hvor hhi Summen var". Saaledes var Tienden egentlig

fastsat til Vi o Deel af Renten, uudtagen med Hensyn til dem
*3er ikke eiede 5 Hundreder, og som paa den anden Side vare

frie for andre Byrder. Den saaledes paalagte Tiende var deelt

1 4 lige Dele, men Anordn, af 16. April 1556 lagde Bispens Andeel

^^1- Kongen. Flere Gange var Dispute, om Tienden skulde ydes

Jordeiere eller Leilændinger, indtil Reskr. 20. April 1619

fastsatte, at Gaardeieren skulde udgive Tienden. — Provst

Ciublaugur porgeirsson og de andre Præster i Guldbringe Syssel

androg den Misbrug, som havde indsneget sig ved Erlæggelsen

Tiende af Kloster- og Kirkegodser , saaledes , at af mange

Kongens, Bispestolenes og Kirkernes Gaarde svaredes deels

^^gen, deels kun den halve Tiende, tvertiniod de almindelige

Tiende-Anordninger, mod Bessestads-Anordningen , som kun

Undtager ^^det Hjemmeland, hvorpaa Stigteme, Klosternc og

Sognekirkerne staae, tilligemed sammes egentlige Indstade eller

besætning og If^st Gods alene"; ligeledes imod Forordn. 21.

^arts 157.5, hvis Gyldighed ogsaa i Skalholt Stift de" %nlle

bevise af Reskr. 9. Mai 1576 hvori befales, „at i Henseende

*^ Præsternes Underlioldning i dette Stift skulde forholdes

ligesom for dem i Holum Stift allerede var anordnet". De
^f^ge derfor om Godtgjcirelse for dem og Kirkerne for Tienden

de kongelige Godser der i Sysselet, hvilken Godtgjtirelse
^fter deres Regning næppe vilde andrage 50 Rd. aarlig, naar
»12 Al. eller 54 Sk. Afgift udgjcire 1 Hundr., hvoraf svares i

^We Tiendens 4 Parter 5*A Sk. Biskoppen understottede Andragen-

det, og bemtrrkede, at den i 700 Aar gjeldende Tiende-Statut

undtog de Jorder fra Tiende, ^,som gaves til Kirker, Præster

andre saadanne pios usus". Biskoppen mener, at den her
^fcirte Tiendefrihed var Lehnsmæudenes Værk , og at denne
isbrug var rettet ved Reskripter paa flere Steder, men paa

1739^ hvoriblandt i Guldbringe Syssel. Reskr. 8. Mai
anvendtes af Nogle „paa den ældste i Constitutionen

atte og siden ved allerh. Reskr. approberede Forholds-
u^aade,

i-nen Andre have derimod været af den Formening, at
^inied er befalet, at den ved forrige Lensmænd og Sædvane

J see I. B. S. 105—106, det ffilgende Citat er, som man
^^er, ikke ganske stemmende med Reskriptet.

3

L
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1784. indførte Maade skulde vedligeholdes". Stiftamtmand Thodal

22. Marts. Biskoppen og bemærkede, at den berorte Clausul

i Reskr. 8. Mai 1739 var foranlediget ved Stiftamtm. Rantzaus

Bemærkning: ^^at Tienden fra ældgammel Tid (var) ydet

paa samme Maade som den nu ydes, og at det altsaa maatte

agtes for et nyt Paabud, dersom den anderledes skulde er-

lægges". Med Hensyn til den anfOrte Beregning af Tienden

efter Afgiften, bemærker han, at den regnedes efter Jordens

Dyrhed. Landfogdens Erklæring gik ud paa : a) at Biskop-

perne, især i Skalholt, have tilegnet Stolsjordeme Tiendefrihed,

under Paaskud ^^at de vare Sjælegaver eller til gudelig Brug

henlagt", og i senere Tider havde Beboerne nægtet Erlæggelse,

med mindre de fritoges fra (^adskilligt istedenfor samme ved

Misbrug henlagt Hoverie"; b) at Lehnsmændene vilde ikke

renoncere paa Hoveriet, som de ansaae for fordeelagtigere, og

^ Beboerne (paa Kongsjorderne) vilde ikke betale begge Dele.

c) „at Tienden har været svaret overalt, indtil Jordegodset

tilfaldt Kronen eller Biskoppen (Domkirken), men ikke der-

efter". Landfogden berettede fremdeles, at Tienden erlagdes:

,^af en 20 Hundr. Gaard med 4 Qv, , 12 Ål. Lsk. af hvert

1 Hundr. = 240 Al., Tiende 24 Al." og saaledes af alt Pro-

prietairgods fra Alders Tid, dog med Forbehold af Hoverie-

frihed. Itivrigt forholdt det sig saaledes med Tienden, at kun

i nogle Sysseler betaltes alle 4 Tiendens Dele, i andre 3 eller 2,

og i nogle, hvoriblandt Guldbringe Syssel, slet ingen. I Holum

Stift betaler Biskoppen selv de 2 Parter af Tienden, men Be-

boerne paa andre Steder, derimod betales ikke de 2 Parter,

Kongens og Kirkens. Aarsagen til at Biskoppen erlagde den

*' var, at ^^Afgiften i de ældre Tider har været vilkaarlig", og

er det derfor indfort ved Accord, saaledes, at naar Afgiften

har været hbiere, eller Qvilderne flere end i Proportion til Jordens

Skyld, har Eieren, men ellers Beboeren, erlagt den. Friheden

for Kongetiende beroer derpaa, at den f(ir Reformationen til-

hørte Biskopperne, og da den 1.556 fratoges dem og tillagdes

Skolen, frafaldtes den paa Stolsgodserne. Friheden for Kirke-

tiende veed Landfogden ikke om den Tid har existeret, og

mener at dette ikke har været Tilfældet, men at den rimeligviis

er bleven erlagt, hvorhos han bemærker, ^^at de fleste af de Kirker

paa Bispestolens Gods, sorii have svaret Tienden, ere de slet-

teste i Landet". — Paa de Skalholtske Godser anseer Land-

fogden Hoveriet for at være Aarsag til Tiendefrihéden , da

dette paalagdes fomden den lovlige Afgift (^^12 Al. af 1 Hundr.,
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Qvildeme iberegnet"). Lehnsmændene eller Htividsmændene, 1784.
usom fra 1264 til 1683 havde Kronens Indtægter af Landet i 22, Marts.
Forpagtning"

, vilde hverken frafalde Hoveriet eller erlægge
Tienden, saavidt Guldbringe og.Kjose Syssel angik, ,,og da
derimod Bondeme have paastaaet ikkun at svare een af De-
^^ne, saa er Tiendens Betaling bleven efterladt". Deraf slutter

I^andfogden, at siden Godset blev Kronens er ingen Tiende
<^eraf erlagt, men derimod altid for den Tid. Hoveriet bestod
^* 1) Mandslaan af hver Gaard i Værtiden paa Inventarii-

baadene, hvorfor nu betales 1 Rd. ^(tilligemed Landskylden,
efter Reduction", siden 1770, da bemeldte Baade bleve afskaf-

fede. 2) 2 Dagslaatter eller 2 Dages Arbeide i HOslets-Tiden,

som enten præsteres in natura eller med 22 Va Sk. for hver

I^agslaat, hvoraf det Meste er henlagt til Gufunes Hospital og
Resten til Bessastad og VidOe. 3) 2 Riisheste af hver Gaard,

eller for hver U'/j Sk.^ deraf regnes 27 til Jordebogsindtægt,

Resten gaaer til Bessestad og Vidae. d) Indtil 1683 at trans-

portere frit Landskylden, Inventariibaadenes og "Vindemæn-
denes (Tjenestekarlenes) Hloterfisk og indtil 1770 af Udkast-
fisken, hvilket især faldt Indbyggerne i Byjaskers Sogn be-

sværligt; nu erlagde de kun Betaling for Mandslaan. e) I—

2

Hestelæs Ha af hver Gaard i Reykjavigs og Varmaas Thing-
sogne til Falkeqvægets Underholdning paa Udreisen fra Landet,
som kan anslaaes til omtrent 40 Sk. pr. Læs. — Ifblge heraf
ansaae Rentekammeret Præsternes og Kirkernes Bet til Tienden
eller Godtgjorelse derfor af Kongens Kasse for ganske klar,

da denne fik Qvaderne hvert Aar, og da Resol. 21. April 1777

og 19. Juni 1783 tdstod Præsterne paa Vestmannbe det Samme.
Qvaderne anfbres at belobe aarlig omtrent 154 Rd. 64 V-. Sk.,

hvoraf 109 Rd. 18 Sk. til Kongens Kasse og 45 Rd. 46V2 Sk.

til Amtmahden, Landfogden og Gufunes Hospital. Den samme
Godtgjorelse indstilles for Fattiges Vedkommende. Tienden

mentes ut ville udfindes efter Dyrhedeti og demie efter Afgif-

ten, saaledes, at en Gaard, der svarede 240 Al. eller 12 Vætter,

ansaaes for 20 Himdr. og Tienden deraf 48 Fiske eller 24 Al. For

Guldbr. Sy.ssel og Mosfellssveit var Fiske- og Fridelandskyld med
Qvilder iait 844 Vætter 32 Fisk, Inilket, naar det deles i fulde

Gaarde,
, hver til 12 Vætter, giver ialt 70^4 fulde 20 Hundrede

Gaarde, som bcir svare i Tiende 84 Vi o Vætter, hver å 90 Sk.,

da den ved Resol. 29. Juli 1779 bestemte hfiiere Evaluation

af 1 Rd. 57 Sk. Courant ikke ansaaes passende paa Grund
af de islandske Varers hHiere Priser, og fordi Tienden ved-

S»
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4784. bliver. Disse 84Vi o Vætter å 90 Sk. heVdhe 79 Rd. 12 Sk. og,

naar Kongens Andeel fradrages, 59 Rd. 33 Sk., ^^der er 95 Rd*
22. Marts,

gj gj^^ ringere end Belobet af de istedenfor Tienden indfdrte

Qvader eller Hoverie'*. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 65, Nr. 28. — Resolutionen er bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalholts Stift 1784.

I Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder bevilge Vi allern. , at Præsterne og Kirkerne i

Guldbringe Syssel og Mosfellsveit i Island, de sidste

forsaavidt de ere beneficerede og ei Os selv tilhcirende,

saasom Bessestad, Hvalsnes og Reikevig Kirker, for

hvilke saadan Godtcjorelse bortfalder, maa , saavei

som de Fattige, godtgjdres deres Part, nemlig hver V4

Deel af Tienden sammesteds; dog bliver denne Godt-

gjorelse ikke at beregne efter den Evaluation af Jorde-

bogs-Retlighederne, som er fastsat ved Vores Resolu-

tion af 29. Julii 1779, men efter den gamle og ringere

Evaluation til 90 Sk. pr. Væt. lovrigt foi^ente Vi i sin

Tid Vort Rentekammers nærmere Forestilh'ng, angaaende

hvorvidt Bdnderne igjen bor erstatte denne Tiende, og
*

hvorvidt det i Tiendens Sted ved Praxin indforte, men

ved Loven ikke autoriserede Hoverie skal for Eftertiden

forblive ved den Evaluatio'n, som er skeet ved Resolu-

tionen af '29. Julii 1779, der alt under eet, tilligemed

hvad videre som siden er bleven ventileret angaaende

denne Resolutions Execulion, bliver at foredrage. —
Christiansborg Slot den 22. Marts 1784 \

$7. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen ,
ang. Udgifterne til Broen over

Ved Rentek. Skriv. 3. April 1784 er denne Resol. com-

municeret Stiftamtmand Tiiodal og Biskoppen i Skalholt

Finnur Jonsson, til BekjendtgjOrelse for vedkommende

. Præster (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 610); samtidig er den

og communiceret Landfoged Skuli Magnusson (Copieb.

6St. Nr. 611).
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J5kulsaa og deres Ligning, m. v. Khavn 27, n84.

Marts 1784^ — Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 590. ^^jj^^

Sysselmand Peitersen i Norder - Mule Syssel bar
her til Kammeret indberettet, at Rroen over Jcikelsaaen

er færdig, samt langl mere forsvarlig og trofast

Vgget end den gamle Bro. Af hosfolgende Gjenpart

3f Vores Svar til Sysselmanden ville Hr. Amtmand
Thorarensen behagelig erfare j hvorledes vi i den An-

ledning have tilskrevet ham, ufortovet at forfatte heg-

^ing over de dertil medgaaende Omkostninger, og hvad

derved, saavidt vi vide, bliver at iagttage. Vi paatvivle

^^ke, at Hr. Amtmanden jo vil paasee, at han efter-

kommer denne vores Ordre, og hvad Forskud som

Amtmanden derefter, samt efter foregaaende Revi-

^^^^y befinder passeligt, at Sysselmanden bor erstatte,

^''*Ie Hr. Amtm. efter Overlæg med Stiftamtm. i Over-

*^6nsstemmelse med vores Skrivelse af 31. Januar a. p.

foranstalte ham udbetalt ved Landfogden af Jorde-

l^ogeus Gasse, ligesom Hr. Amtm, og derefter ville,

^*"^*Be den kg), ailern. Resol. 8. Mai 1780, efter fore-

gaaende Overlæg med Stiftamtmanden, foranstalte det

Forncidne
til at see Omkostningerne refunderede ved

Repartition.

Hvad denne Repartition egentlig angaaer, da have
^1 overveiet hvad saavel Stiftamtmanden ved P. M. af

^- August, som Amtmanden ved P. M. af 26. Juli a. p.

^esatigaaende have forestillet, og befundet: at foruden

^^Sge Mule Sysseler selv kan ikke stdrre Deel af Landet

Deel deri, end alene Nordre, Oefjords og Skage-
jords

Sysseler, og det endda med den Forskjel, at

Sysselerne bære Vn Dele af det Hele, og de iiv-

ikk^ 1

^^^^'^ derimod, som de der bruge Broen mindre,
un /a Deel; dernæst ansee vi rettest, at Reparti-
»en stiles ei alene paa Faar, men paa alt Qvæg, og

J Rentek. Skriv. 3. April 1821, jevnf. Reglem. 11. JuH 1788.
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1784. at Coniribution udredes af Gaardens Opsidder, uanseet

27. Marts, af hvad Stand de ere, som have saadant Qvæg i Brug, og

uden Hensigt til hvad deraf maatte være Qvilder, eller-

andet, da saadan Forskjol vilde gjSre Beparlition saa

meget vanskeligere. Naar Repartitionen er, som meldt,

efter Overlæg med Stiftamtmanden bestemt, maa vi

anmode Hr. Amtm. at ville beordre Vedkommende at

indfordre Beliibet, og derefter overlevere det til Hr.

Amtmanden, for igjen at levere deels til Landfogden,

til at refundere ei alene de af den kgl Zahl-Cassa her

i Staden forskudle, og endnu urefunderede 90 Rd. 33 Sk.",

men og hvad Hr. Amtm.. efter det forbemeldte, foran-

stalter af ham udbetalt til Sysselmanden for hans

gjorte Forskud, hvorfore vi da forvente os Landfogdens

Qvittering tilstillet, som forneden for Revisionen til Ob-

serA^ation: at det fdrsle beregnes til Indtægt, og det

sidste udelades fra de uapproberede Udgifter, under

Beholdningen i hans Regnskab; — og deels til Syssel-

manden, for saavidt Noget efter hans Regning maatte

blive staaende tilbage at udbetale for enten Arbeide

eller Materialier, for hvis Betaling til Vedkommende

han da aflægger endelig Rigtighed til Hr. Amtmanden.

— Endelig, -da der ifolge den kgl. allern. Resol. af 8.

Marts 1780 sko! forfattes et ordentlig Reglement fil

Broens Vedligeholdelse for Fremtiden
,
og vi Iroe med

Hr. Amtmanden, efter hans Forslag ved P. iM. af 26.

Julii a. p. , at samme var bedst al erholde ved at be-

stemme visse Bro -Penge for Passagen: saa ville Hr.

Amtm., efter Overlæg med Stiftamtmanden, i Kraft af

allerhoistbemeldte Resolution , nærmere bestemme de

efterdags svarende Bro-Penge, enten i Overeens.stem-

melse med hvad paa andre Steder i Landet er brugc-

liti, eller paa anden billigst eragtende Maade, hvorved

vi i Særdeleshed holde for billigt, aL den Regel antages,

al de, som nu contribuere til Broens Bekostning, svare

forholdsmæssig noget mindre i Bropenge, end Andre

udenfor, og naar dette Reglement er saaledes med
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fælles Samlykke forfærdiget, kan det præliminariter 1784.

sæltes i Execution , da det siden fra Stiflamlmanden 27. Marts,

bliver at indsende her til Kammeret, til derpaa er-

hvervende kgl. allern. Approbation; hvilket vi saaledes

skulde have Hr. Amtmand tilmeldt lil behagelig Efter-

^fitning og Gjensvar paa P. M. af 26. Julii, samt lil

•derefter at fciie de videre fornodne Foranstaltninger.

Rentekammeret den 27. Martii 1784^

Rentekammer- Circnlaire til Sysselmændene 27. Marti,

i Island, ang. Præmier for Tilhugning af Olværn-

stene. Khavn 27. Marts 1784. — isi. Copieb.

Litr. U, Nr. 593.

Efter at have overveiet samtlige fra Sysselmændene
i Anledning af Vores Circulaire af 25. Februar f. A.

indkomne Relationer om, hvad Leilighed med vid. der

gaves til Qværnestenes Tilvirkning og sammes Forhand-
ling ved Handlerne, haver den kongelige liandels-Direc-

tJon efter den derom med samme forte Correspondence
eragtet for bedst, at lade de islandske Qværnestenes

ri

') S. D. Rentek. Skriv, til Sysselmand Gudmund Petursson,
at indsende til Amtmanden Regning over den nye Bro,

hvori skulde fores til Udgift: a) de 111 Rd. 11 Sk., som
vare forskudte af Kongens Kasse for de i 1781 over-

sendte Materialier, med Fradrag af 13 Rd. 38 Sk., som
vare indkomne ved Salg af nogle nedsendte Trodser og
Seisinger^ altsaa Debet 98 Rd. 33 Sk. — b) Kasse til

Tjierhigj som skulde forblive ved Broen som Inventanum,
og lovrigt Alt, hvad der er medgaaet, med Undtagelse
af hvad Almuen af sig selv var pligtig at forrette til sin
egen og Districtets Nytte. ~ Derimod skulde komme til

3.g: 4 fQj. Materialierne af den gamle Bro;
b) Værdien af et Gangspil; c) Værdien af en Trodse paa
120 Favne, opsendt i Aaret 1781, anslaaet til 11 Rd.

.

(Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 591). — Ved Skrivelse s. D.
til Stiftamtmand Thodal tilstilles ham Gjenparter af begge
de anfbrte Skrivelser (Copieb. sst. Nr. 592)
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1784. Forhandling blive fri, saaledes, at Indbyggerne kunde

TT^T^^r" forsyne sig dermed, hvor de efter Omstændighederne

fandt det fordeelagligst. Men for saa meget mere at

opmuntre til Qværnestenes Tilhugning, har velberaeldte

Handels-Direclion besluttet at lade godtgjore i Præmie

for de forste 3 Aar 16 Sk. for Parret af de smaae, og

24 Sk. for Parret af de store, som beviislig bliver for-

arbeidede og til Brug i Landet anvendte, hvilken Præ-

mie Kjobmændene derfra ere beordrede at udbetale til

dem, som melde sig derom, ved Aarets Udgang, og

medbringe lil Belæg ved Kjobmændenes Regnskaber

en af Ovrigheden paa Mandtalslhingene undersOgl og

attesteret Forklaring om, hvor mange Qværnstene de

samme Aar have tilhugget , hvor mange deraf solgt,

samt naar og til hvem. Hvilket saaledes tilkjendegives

Hr. Sysselmanden til Efterretning og derefter foranstal-

tende offentlig Bekjendtgjorelse for vedkommende Al-

mue, da vi iiivrigt ikke ville paatvivle, at Hr. Syssel-

manden jo iagttager, at de Vedkommende til Præmie-

Æskning meddelende Attester indeholder hvad af Han-

dels-Directionen heri er forlangt. Rentekammeret den

27. Martii 1784^

t

31. Marts. Resknpt til Stiflbefalingsniand Thodal og

Biskop Finnur Jonsson
, ang. Hofs Kirkes In-

ventariepenge. Christiansborg 31. Marts 1784.

— Bekjendtgjort i Synodali'orsamlingen for Skalholts Stift 1784.

Norske Tegn. XLII, 373''-37-4.

Christian den Syvende &c. V.S.B.T. Eftersom Gudrun

Gudmundsdatler, forrige Præst ti! Hof udi Vapnefjord paa

Vort Land Island, afg. Hr. Skapte Arnesens Efterleverske,

for Os allerund. haver andraget, at da bemeldte hendes afg.

Mand i Aaret 1757 modtog for" Kald, maatte han op-

' ') Gjenpart tilstillet Stiftamtmand Thodal og Amtmand TJio-

^
rarensen med Rentek. Skrivelser s, D. (Copieb. sst. Nr.

694}.
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bySS^ nogle dets tilhcirende Gaarde, som formedelst

indfaldende Dyrtid vare odelagte, samt istandsætte 5

Gaarde, hvoraf tvende i umindelige Tider havde været

<5de, og desforuden for 6 Åar siden foretage en stor

Kirke-Reparaliou, som kostede ham saa meget, at naar

^it'kens Regning var afgjort, havde hans Steivbo til-

gode hos Kirken 24 Rd. 83 Sk. Gourant; men at hun

(desuagtet kræves for 34 Rd. i Mk. 4 Sk. Specie Kirke^

Inventarium, som beviislig fra 1730 ikke har været
ved Kaldet, og det meste deraf næsten i 100 Aar ikke

vseret til, desaarsag hun, som med tvende umyn-
dige Born og en gammel Moder er i trængende Om-
stændigheder, allerund. haver begjært, at samme maatte

hende eftergives, og I udi herover afgiven Erklæring,

som tilhge med Anscigningeu er bleven Os allerund,

i'efererel, have meldet, at dette Inventarium ei har

^^fet Supplikantindens Mand leveret af hans Formand,
^> heller dennes af hans Formand, og ikke kan ansees
aldeles nisdvendigt for Kirken: saa give Vi eder hermed
*ilkjende, at Vi allern. have bevilget, at Supplikantinden
n^aa eftergives foranforte 34 Rd. 4 Mk. 4 Sk. Kirke-

Inventarium. Derefter I eder allerund. have at rette,

og Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

befalendes de. Christiansborg 31. Marlii 1784.

Reskript til Biskoppen i Holum Stift Arni 7. April,

^horanensen og Amtmand Stephan Thorarensen,

^»g Fordeling af en CoUect til Geistligheden i

J^l^m Stift. ChristiansboFfi; 7. April 1784. —
Norskp ny

or
S 14

^l'll, 376—377. P. Pétursson Hist. Eccl. IsL

U9; Fogtm. YI. 2, 738—740.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Eftersom Os
elskelig

Conferentsraad Jon Erichsen, tilhge med dig,

*skop Thorarensen, udi Skrivelse til Vores Danske
^ncelhe, som ;0s er bleven refereret, haver indbe-

•^^^et, al efter at Geistiisheden i iChristiansands Stift
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1784. udi Vort Rige Norge havde i adskillige Aar sammen-

7. April, skudt en frivillig Gave til de fattige Præster i Island,

blandt hvilke den sidste var til Præsteskabet i Holum

Stift, og hvorfor Stiftsprovsten Mag. Halfdan Einersen,

samt en Præst, navnlig John Johnsen^ havde forfærdiget

hver et Taksigelsesvers paa Latin til Christiansands

Stifts Geistlighed 1782, har bemeldte Conferenlsraad

Erichsen i afvigte Aar ladet disse Vers trykke, og siden

det fCrste af dem tilhge indeholdt en Anmodning til

Geistligheden i begge Vore Higer om nogen Hjelp for

Præstekabet i Holum Stifl, sendt nogle Exemplarer til

samtlige Biskopper, med Anmodning, at Sagen maatte

af dem recommenderes til deres Geistlighed, hvorefter

han og fra 3 af Stifterne i Vort Land Norre- Jylland

allerede har faaet tilsendt 522 Rd., samt Lofter fra et

Par af de andre Stifter paa omtrent 200 Rd. fra hvert,

hvilket for det fcirsle udgjor 900 Rd., da han fra de

ovrige Stifter endnu ei har faaet at vide det endelige

Udfald; des£tarsag han, siden Gaven er bleven stdrre

end han fdrst ventede, og muligt endnu kan (faae) mere

Tilvæxt, har anseet del passeiigst, at dens Uddeling

blev foranstaltet ved offentlig Myndighed, samt at der-

ved kom i Betragtning det Oieinærke, paa hvilket denne

Uddeling efter Tidens Omstændigheder helst burde

stiles, némiig at en Deel af denne Gave vel nu for-

haanden kunde anvendes til uomgjængelig fornodne

Levnetsmidler for dem iblandt Præsierne i Holunj [Stift],

som ved Undersogning maatte befindes saa forarmede,

at de ikke paa nogen anden Maade kunde forskaffe

sig samme, men at derimod den slorste Deel anvendes

til at kjobe Qvilder eller Besætning paa Præsternes

Gaarde og Mcnsalgods, og samme Andeel, siden den

Mangel paa Qvæg, som nu hersker i Landet, ikke kan

give Haab om, at det hele fornodne Antal paa engang

kan faaes indkjbbl, ei paa engang at uddeles, men

efterhaanden, saavidt den kunde række, fra Aar til

andet; saa, paa det . Uddehngen kan indrettes saa
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nbiaglig og regelmæssig som mueligt, er hornied Vores

allern. Villie og Befaling, al du, Biskop Thorarensen,

indhenter fra hver Provst i Holum Stift: \) en ganske

nciiagtig og oplyselig Liste paa dem iblandt Provstiets

Præster som nu forhaanden uomgjængelig maatle trænge

Hjelp til Fciden, uden selv at kunne forskaffe sig

samme, med Forslag om, hvor meget hver af disse

det allernoieste kufido være hjulpen med, samt

<^ernæst: — 2) en Liste over Antallet af alle nu mang-
lende Qvilder paa enhver af Præsternes Hjemme- og

Wensalgaarde, med Forklaring: hvorvidt Præsterne selv

tt3aatte være formuende til at anskaffe alle, nogle eller

*^*gen, samt Forslag: hvor stort et Antal deraf efter

nærværende Omstændigheder kunde ventes indkjobt om
Aaret, og paa hvadVilkaar; hvilke Lister 1 begge have
at lage i Overv^eielse, og efter sammes Udfald bestemme,
^ivad der af denne Gave nu i Aar og fremdeles skal

udbetales
til hvert Provslie, og hvor meget til hver

krængende Præst, i Forhold med hans foranftirle Trang
6^1er Uformuenhed, hvilket da Provsterne have at re-

quirere hos vedkommende Handel, oe derefter for dig,

olskop Thorarensen, at legitimere det Udbetaltes rigtige

Anvendelse ved ligesaadanne Lister, forsynede ei alene
nied hver af vedkommende Præsters Qvitlering for det

^eldb, som han haver nydt, men og under tvende tro-

^^rdige Mænds Beviis, under Tilbud af Eed, at hvad

heraf er bestemt til Besætnings Indkjob, er ogsaa

fertil riglig bleven anvendt. Dermed skeer Vor Villie.

^^'^Wdes &c. Christiansborg Slot den 7. April 1784.

Cabinets-Ordre til det Danske Cancellie, ang. 1 4. April

det hidtilvasrende Cabinets Ophævelse. Christians-
borg 14. April 1784. — Ordret indfort i Cancelliets

Circulaire af s. b. til Rentek. o. fl. Rentek. Danske Relat. og
Hesol. Prot. for 1784, Litr. A, Nr. 128; jevnf. Uddrag i Rentek.
Norske Relat. og Resol. Prot. 63, Nr. 40. - Indholdet publi-
*=eret paa Althinget 1784 ved Stiftamtmand Thodals og Amt-
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1784, mand Thorarensene BekjendtgjBrelse 24. Juli 1784, trykt i

14. April Althingsbogen s. A. Nr. xii, S. I85 ligeledes bekjendtgjort i

— Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1784.

Da Vi allcrn. have fundet for godt at ophæve

Vores hidtil hafte Cabinet, saa at derfra aldeles Intet

mere skal expederes, Statens publique Sager angaaende,

som alle af Vore vedkommende Collegier Os allerund.

skal foredrages, i Overeensslemmelse med Vores For-

ordning af den 13. Februarii 1772, hvilken herved i

den Henseende igjentages og paa ny sættes i sin fulde

Kraft; — saa give Vi denne Vores Resolution Vores

Danske Gancellie allern. lilkjende, som derefter aller-

und, haver at rette sig og strax skal meddele samme

til Vore ovrige Collegier og alle andre vedkommende

Embedsmænd og Betjente. — Og da Vi ligeledes allern.

have besluttet igjen at indsætte i Vores Geheime-Statsraad

Vores Geheimeraad F. C. Rosenkranlz og Vores Geheime-

raad Greve A. P. Bernstorff, samt udi bemeldte Vores

Statsraad at indkalde Vores General W. von Huth og

Vores Geheimeraad H. von Stampe, hvilke skal tage

Sæde efter deres Rang og den Anciennetet de tvende

fdrste have haft i samme, eller i Vores forrige Geheime-

Conseil: saa er det Vores allern. Villie, at Vores Danske

Gancellie til Vores Underskrift forelægger de sædvan-,

lige Ordres til disse fire Mænd, som til Vore virkelige

Statsministrer. Christiansborg i det Geheime-Statsraad

den U. April 1784 \

Christian Rex.

Frederik C. P. ' O. Thott. Schack-Rathlou.

3 communiceret Rentekammeret og flere Collegier og Autho-

riteter ved Canc. Promem. 14. April 1784 [Canc. Brevb.

for 1784 Nr. 627, S. 492-494; jevnf. Fogtm. VI. 2, S.

744—745]. — Under 17. April communiceres den fcirste

Passus som en fuldstændig Cabinets-Ordre Stiftamtmænd

og Amtmænd i Danmark og Norge, m. fl., samt Stifl>-

amtmand Thodal og Amtmand Stephan Thorarensen i

Island, „til allerund. Efterretning og videre BekjendtgjO-
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Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til ^784.

Hjelp for de Jordbrandlidte i Island. Christians- ^^^u^
boi'g Slot 19. April 1784^ ~ I Forestill. 3. April

foreslaaer Rentekammeret, at man skulde oppebie videre Be-

retninger om Tilstanden i Island for end man foranstaltede

almindelig Collect i Rigerne. I Henhold til Cabinets-Befa-
ling

18. Februar 1784 foreslaaes ligeledes, at man foreløbig

Stiftamtmanden stiger tilforladelig Efterretning om: —
^) hvorvidt hver af de brandlidte Familier nu maatte have

*^^dentlig Bopæl og Jordbrug eller ikke, og hvorvidt dette

^^nde forskaffes dem, enten paa deres gamle Steder eller paa
kildre, og da for Enhver paa hvilke Steder især, og paa hvad
^^adej — 2) hvad Understtittelse enhver af dem kunde be-
^^ve af Bygningsmaterialier, være sig til at sætte deres for-

beskadigede Boliger i Stand, eller at faae nye opbygte

indrettede: Bygnings -Materialieme Hgeledes anslagne til

^enge for hver Familie isærj — 3) Jivorvidt enhver saadan
amilie maatte være forsynet med den fomcidne Besfetning af

"^^> Faar og Heste, eller ikke, og i sidste Fald : hvor meget
^ hvert Slags Enhver maatte fattes, at regne efter uomgjæn-
^^hg Fornéidenhed

,
ligeledes altsammen anslaaet til Penge og

i'egnet i Courant. — Herover, saavel som over de fombdne
evare^ skulde hver Sysselmand med Provsten og Præsterne

indgive hver for sit Distriet en ordentlig Forretning til Stift-

fi-nitmanden,
for at denne derpaa kunde grunde sine Requisi-

ner til Handelen. Anvendelsen maatte siden af Sysselmand

W
^^^^^^ documenteres for Stiftamtmanden. Kammeret ag-

Q
^ endvidere at paalægge Stiftamtmanden at indsende en
neral-Extract over Understøttelsens Pengebeløb og sammes

J^else for vedkommende Embedsmænd og Betjente i det
^em anbetroede Stift og Amt" [Canc. Brevb. sst. Nr.
^^1, S. 504-507, jevnf. Fogtm. YI. 2, 745], — Endelig

kommuniceres og under 17. April den forste Passus paa
samme Maade til Biskopperne i Danmark (Siælland und-
^^gen), Norge og Island, „til allerund. Efterretning og
videre

Bekjendtgjorelse for vedkommende Geistlige i det
^em anbetroede Stift" [Canc. Brevb. sst. Nr. 642, S.

"08-509, jevnf. Fogtm. YI. 2, 745].
J^^nf. Rentek. Skriv. 20. April 1784. — Kgl. Resol. 9,
*^ebruar 1785,
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4784. Anvendelse, ligesom det ogsaa ansaaes nfidvendigt, at Stift-

amtm. Thodal eller Levetzow personlig ledede Foranstaltningens
19. Apnl.

udfbrelse, i det mindste i Begyndelsen, indtil Sagen var bragt

i en ordnet Gang. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

65, Nr. 43.

Den ved Vores Resolution af 23. Oktbr. f. A. be-

vilgede CoUect af frivillige Gaver i begge Vore Riger til

Understotning for de Indbyggere i Island, som ved

Jordilden have lidt Skade, kan, da her i Staden alle-

rede er indsamlet 9099 Rd. 85 Va Sk., for det fdrste

beroe, indtil bestemte Rfterrelninger indlobe om Ud-

faldet af den ved bemeldte Jordbrand foraarsagede

Skade. lovrigt stadfæstes herved Vores Cabinets-Refa-

ling af iS. Februar sidstleden, angaaende de forncidne

Anstalter i Island i Anledning af denne Jordbrand, lige-

som Vi og ville have Vort Rentekammer authoriseret

til at lade ved Gorrespondence med Stiftamtmanden i

Island, eller hans Vicario, og andre Vedkommende,

disse Anstalter iværksætte paa den herudi foreslagne

Maade. Christiansborg Slot den 19. April 1784.

19. April. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til

Landvæsenets og Fiskeriets Fremme i Island.

Christiansborg 19. April 1784\ — i Aniednin

af Rentekammerets Beretning om Islands Tilstand og oecono-

miske Forfatning fra Efteraaret 1782 til samme Tid 1783,

hvori og nævnes de Mænd, som ansaaes at have udmærket

sig fremfor andre, samt stilles Forslag navnlig til Opmuntring

af Havkallefangst og Æderfuglevarp (Forestill. 3. April). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 41. — Uddrag

af Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Thodal ved

Rentek. Skriv. 20. April 1784 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 630)

til Bekjcndtgjm-else i Lavthings-Acterne forsaavidt angik de

lovede Præmier for Æderfugles Fredning, samt ligeledes Amt-

mand Thorarensen, saavidt angik Norder- og Oster-Amtet ved

Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 636), saavel som Finance-CoUe-

kgl. Resol. 22. Juni 1785.
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gium og Landfogden CCopieb. sst. Nr. 638, 639 og 641). — 1784.
Som Fblge heraf er en Bekjendtgjdrelse af Stiftamtmand Tho- jg. April,

dal, dateret Oxeraae Landsthing 26. Juli 1784, trykt i Al- —
t^ingsbogen s. A. Nr. xil, S. 20—21, hvori dog Resolutio-

nens Datum feilagtigen angives (^19. Maji". — Resolutionen

nævnes og i „Extract af de Resolutioner, hvorved nogle al-

'nindelige Benaadninger for Island udsættes", der er trykt som
Bilag XVIII til den danske Udgave af Forordn. 13. Junii 1787

S. 83 (islandsk Udg. S. 1433. særskilte ved Resolutionen

bevilgede Præmier ere anfdrte i det islandske Literatur- Sel-

skabs Skrifter (Rit hins islenzka Iærd6m8 lista félags) 4. B.,

S. 307-312. ~ Uddrag.

Vi have ladet Os foredrage indbemeldte Vort

Rentekammers Relation om Islands oeconomiske Tii-

sland fra Efleraaret 1782 indtil samme Tid 1783, samt

om Fremgangen af de til sammes Forbedring foiede

Foranstaltninger, med videre, og er det Vores allern. '

Villie

:

i) at Olav Jonsen, som Formand for et Selskab i

Rangervalle Syssel, der efter Vores Resolution af 26.

Martii 1781 er skjænket endeel Redskaber til Brygde-

^Uer Beenhavkalvefangsten, endvidere til dette Brug

skjænkes en ny Trosse af 80 Favnes Længde og

21 Garns Tykkelse, saml tvende Halvtondcr eller An-

kere med Jernbaand, og at de dertil medgaaende Be-

kostninger, ligesom de forrige af samme Slags, maa
udredes af Meelbodemes Renter. — 2) approbere Vi

allern. indbemeldte Vort Rentekammers Foranstaltning,

hvorefter de til den for at opsendes til Nordlaudet i

Island allerede bestilte Model til en Stampe- og Valke-

miille medgaaende Bekostninger, af Moelbodernes Renter

kunne udredes^ — 4) For at opmuntre Indbyg-
gerne til Æderfuglens Fredning og Æderdunens Forme-
relse paa den herudi foreskrev^pe Maade i Myre Sys-

sel-, saavel som og paa andre Steder i Island, hvor

') det Udeladte angaaer Præmier til enkelte Personer.

') Sysselmand Gudmund Ketilsson i Myra Syssel havde ind-



i784i saadant maatte findes gjcirligt, men hidtil ikke i Brug,

T^^T"^ ville Vi allern. have Vort Rentekammer authoriseret til
19. April.

at udsætte for det forste til Prcive udi visse Aar nogle

smaa passende Præmier hvis Indretning og Belob ai'

Stiftamtm. og Amtm. nærmere kan foreslaaes^

Christiansborg Slot den 19. April 1784.

19. April. Kongelig Resolution ang. Tilffirsel af fremmed

Rng til Island. Christiansborg 19. April 1784.

— I Anledning af de ualmindelig hiiie Kompriser og i Hen-

berettet, at paa de flade Myrer ved Sokanten i dette

Syssel fandtes fiere smaa Indsoer med Holme, hvori Æder-

fuglen lagde Æg; disse Holme vare Nogle begyndte at

formere paa den Maade, at de om Vinteren, naar be-

meldte IndsHer vare belagte med Is, bar Stene ud paa

Isen, indtil de fik dannet en Holme, hvorpaa de bedæk-

kede den om Sommeren med Muld og beplantede den

med Angelica. En Bonde havde især heri viist megen

Flidj og allerede formeret sit Æderfuglevarp betydeligt der-

ved, hvorfor Sysselmanden anbefalede Sagen til Regjerin-

gens Opmærksomhed-

kgl. ResoL 22. Juni 1785.

^5 i Anledning heraf hedder det i den nævnte Bekjendtgjfj-

relse i Althingsbogen 1784, S. 20—21, at de, som maatte

have Anledning til Udvidelse eller Anlæg af Holme eller

Oer, for at formere Æderduns -Avlingen, „kunde være

betænkte paa, ved troværdige gode Mænds Attester at

godtgjbre, hvor stort Antal Æderfugl nu sidst paa saa-

danne smaa Oer og Holmer have lagt Æg, og hvor meget

dette Antal fra nu af i den tilkommende Tid aarlig ved

en flittigere Oppasning og Fredning, samt ved en bedre

og kunstigere Indretning paa disse Oer kunde have til-

taget , hvilken Forøgelse til Præmie-Æskning ansættes

aarlig til 50 Stykker Æderfugle-Reder j i lige Maade maa

og de, som gjtire Indretninger paa Oer og Holmer, hvor

ingen Æderfugl ftir har lagt Æg, saadant med troværdige

Attester godtgjOre, som og hvor meget Antallet af Æder-

fuglen efter de gjorte Indretninger der aarlig herefter haver

tiltaget".
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l^old til Octroy 15. August 1763 § 4 CForestill. 3. April). — -(784.

^^entek. Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 42.

19. April

Vi tillade aliern. , at den gr6ulandske, islandske,

finniarkske og færOeske Handels Direction, i Beh^agt-

^ing af de indenlandske Kornvares nærværende hoie

Priser, og i Overeensstemmelse med Octroyen af <5.

August 1763, maa indfiire fra fremmede Steder 10,000

Tdr. Rug og 6000 Tdr. Byg til Islands og Finmarkens

Providcring for næstkommende Aar, Christiansborg

Slot den 19. April 1784,

Rentekammer-Circniaire til samtlige Syssel- 20 Apni

^ænd i Island, ang. Maal Og Vægt. Khavn
20. April 1784\ — Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 633.

~Ved kongelige allern, Resol. af "23. Februar sidsll.

Hans kgl. Maj* befalet: at for Hr. Sysselm. skulde

^liskaffes de nSdvendigsle Sorter justeret Maa) og Vægt,

*^^1 Brug saavel ved Stridigheders Afgjorelse, især paa

^^udelsstederne, som og til Modeller for hvad Maal og

^^gt Almuen til eaet Bru2 maatte behove indrettet;

^*lke Sorter Sysselmanden bor være forbunden stedse

holde i forsynlig Forvaring, paa det al de som In-

^"^ntaria ved Embedet kunde fra Formand til Eftermand

^^veres. Forbem*' Sorter Maal og Vægt, som bestaaer

ftilgende:

'1 Korn-Skjeppe.

^ Heel-Kuttine )

A u . ^ ^ uden Skaft til lorre Vare.
^ Halv-Kuttmg

)

^ HeeN Kutling
/

* Halv- Kutling )

^ »^otte-Maal
/

^ ^alv do. i

med Skaft til Tranmaai.

af Tin.

') ^^or. 18. Juni 1784.
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af Tin.

20. April.

1784; 1 heel Pægel

å halv do.

i ordinair Jern-Alen,
V

i to Lpds. Bismer.

haver man altsaa foranstaltet al blive Hr. Sysselmanden

herved sendte, da De ved Modtagelsen optager samme
i sikker Forvaring, ligesom De og kan vente at vorde

siden forsynet med Exemplar af den allern. udgivne

For. om Maal og Vægts Brug i Island. Rentekammeret

den 20. April 1784^

20. ApiTi. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Levetzow, ang. Foranstaltninger i

Anledning af Jordbranden i Skaptafells Syssel.

Khavn 20, April 1784-. — isi. Copieb. Litr. u,

Nr. 642.

Saasnart som Beretningerne f. A. havdes om den

i Skaftefjelds Syssel opkomne Jordbrand, behagede det

H. K. Majt allern. at befale, at et Skib skulde afsendes

til S(3nderlandet i Island og overbringe Hr. Kammer-

herre og Committeret Levelzow^, for at undersoge Be-

skaffenheden ved denne Begivenhed, m. v. , som hos-

fcilgende Gjenparl af hans Inslrux (Nr. 1) udviser; lige-

ledes blev Hr. Stiftamtmand Thodal med samme Skib

under 1. Oktbr. f. A. tilskrevet om denne Sag, som

Gjenparten Nr. 2 udviser. Endskjbndt vi nu ville for-

mode, at Hr. Kammerherre Levetzow alt er ankommet

til Landet ior end denne vor Skrivelse kommer Dem
tilhænde, og at alle fornodne Anstalter, i Overeens-

stemmelse med foranforte Instruction og Vores Skriv,

af 1. Oktbr. f. A., alt ere satte i Værk, saa have vi

dog ikke villet undlade herved al lade fdlge forom-

s. D. Skrivelse til Administrationen for Handelen, ang.

Oversendelsen af det anskaffede Maal og Vægt (Copieb.

sst. Nr. 634).

»3 Canc. Skriv. 15. Mai 1784.
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meldte Gjenparter, i Tilfælde at Hr. Kammerherre Le- 1784.

velzow mod Formodning ikke all skulde være ankom- 20. April,

met, til fir. Stiftamtm.* Underretning, og derefter foiende

forncidne Foranstaltninger; da vi i samme Henseende

ikke skulde undlade endvidere at tilmelde Hr. Stiflamlm.,

at det efter siden ergangen allerh. Resolution er H. K,

Maj** allern. Villie, at Hr. Stiflamtm. eller hans nu ud-

nævnte Vicarius Hr. Kammerherre Levetzow^, saavidt

det ikke allerede maatle være skeet, uden al Forhaling

forskaffer sig en n5iaglig Fortegnelse paa alle de Fami-

lier, som have lidt ved Jordebranden, og det saavel de,

der endnu ere paa Stederne, som de, der ere flygtede

til andre Steder, med oplyselig Forklaring om enhver

af disses Omstændigheder, hvorved Sysselmanden, Prov-

sterne og Sognepræsterne i ethvert Sogn maatle gaae

tilhaande, og hvorved tillige bestemmes, hvorvidt en-

hver af disse Familier maatle forhaanden være træn-

gende til Fdde, ei alene for forestaaende Sommer, men
og for tilkommende Vinter, og da hvor megel hver,

efter sin Trang og Folketal, alt anslaaet til Penge i

Gourant; i hvilken Henseende ved den kongelige Handel

forud er foiet den Anstalt, at all hvad de Brandlidte

Kiaalte behOvc til Understottelse, Sommeren og Vinteren

Foraaret over, bliver udleveret af Handelen paa

Stiftamtmandens Requisilion. Til Bedste for de ulyk-

kelige Familier, som have lidt ved Jordbranden, har

^6t ellers endvidere behaget H. K. Maj' allern. at til-

^ade, at ved Gollect maatte indsamles frivillige Gaver,

denne Gollect har haft det Udfald, at over 9000 Rd.
^''^ indsamlede, hvilke ere deponerede i den kongelige

.
^assa, og slaae igjen færdige til Udtælling. ligesom de

^'terhaanden beboves, til de Brandlidles UndersWt-

l^lse. Om Anvendelsen af disse Penge har del allern.

^^baget H. K. Maj* blandt andet al befale, al saavidt

^^^^ hvor Egnen ved Jordbranden ganske er bleven

de J^^^^
ubeboelig, ei mere kan være Plads for

Ilden Fordrevne, saa skal foies Anstalt til disses

4«
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1784. Bosættelse paa andre Steder i Landet, og at derpaa

20. April, skal anvendes den fornemste Deel af den indsamlede

Hjelp, saavel som hvad H. K. Maj* allerh. Selv dertil

allern. maatle behage at skjænke. Denne H. K. Maj*'

allern. Villie er Kammeret paalagl at see med al Drift

og Omhue iværksat. Åltsaaj foruden hvad vi allerede i

have instrueret Hr. Stiftamtm. Thodal og Hr. Kammer-

herre Levetzow om, i Hensigt til denne Sag, maa vi

herved endydermere, ifolge allerhoistbem**' Befalning

og nærmere siden indhentet allern. Resolution, have

Hr. Stiftamtm. og i hans Fraværelse Hr. Kammerherre

Levetzow anmodet, ved de forommeldte erhvervende

Oplysninger noie at bestemme:

\) hvorvidt hver af de brandlidle Familier maatte

have ordentlige Bolig og Jordbrug, eller ikke, og hvorvidt

dette kunde forskaffes dem, enten paa deres gamle

Steder eller andre, og da for enhver paa hvilke Steder

især, og paa hvad Maade; — 2) hvad Understcittelse

enhver af dem da kunde behCve af Bygnings-Materia-

lier, være sig til at sætte deres forrige beskadigede

Boliger i Stand, eller at faae nye opbygte eller ind-

rettede, Bygningsmaterialierne ansJagne til Penge i Cou-

rant for hver Familie især. — 3) Hvorvidt enhver saa-

dan Familie maatte være forsynet med den fornSdne

Besætning af Koer, Faar og Heste, eller ikke, og i sidste

Fald : hvor meget af |ivert Slags maatte fattes, at regne

efter uomgjæugelig Fornddenhed, ligeledes altsammen

anslaget til Penge og beregnet i Gourant. Over alt

dette, ligesom hvad foran er meldt om Fcidevarene,

bcir hver vedkommende Sysselmand med Provsten,

efter indhentet oplyselig Underretning fra Præsterne i

hvert Sogn, samt disse Underretningers ndiest muelige

Overlæg, indgive hver for sit District en ordentlig For-

retning til Stiftamtmanden eller Hr. Kammerherre Le-

vetzow, da som efter befindende Rigtighed udstedes

Requisition til hvert vedkommende Handelssted, at hver
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saadan Familie derfra kan udleveres i Fodevare, Byg- 1784.

•^^ogs^Materialier eller Penge hvad .derfore dem saaledes 20. April,

^egleres, indtil en vis navngiven Summa, dog at ikke

^^y^ udleveres i indeværende Aar, end der kan ventes

liunne nbdvendigen behbves og rigligen anvendes.

Men Anvendelsen af hvad enhver Familie saaledes

^^aaer, maatle Sysselmanden og Provsten tilholdes siden

documenlere for SUflamlmanden eller Hr. Kammer-
herren, ligesom og De dermed bor have det nærmeste

*^psyn, og saa 'snart det ved Stiftet vides, hvad i Aar

^an blive brugt, forvente vi med Retour-Skibene Under-

''elning derom, ligesom vi og, naar samtlige fornbdne

^^S^'gheder for Uddelingerne ere til Stiftet indkomne,

forvente os derfra tilstillet en General-Extra cl over Ud-

faldet, saavel af Penge-Belobet som af det Ovrige, hvor-

med hver Familie understøttes; overalt maa vi tjenstlig

^r^mode Hr. Stiftamtm, elier Hr, Kammerherren, tillige med
alle Vedkommende, saa hastig som mulig *dt drage Omsorg
^^^j atFamilierne, uden at adsplittes til Tab forPosteriteten,

^*^i'synes med Boliger, .lordebrug
,
Besætninger, saavidt

^»Jelig paa deres forrige Steder, men saavidt saadant

findes ugjdrligt, da paa andre Steder, som enten ere

eller ikke noksom besatte, dog at de Penge, som
hertil anvendes

,
ingenlunde maa prodigueres , meu

^'''iges med al mueiig Oeconomie. — Endelig ansee

for hbisl fornodenl, og gjbre os desaarsag forsikkrede

at Hr. Stiftamtmanden Selv, eller Hr. Kammerherren.

tiislede hvor alt delte skal foretages, i det mindste
^^"^ ^logen Tid, og medens Sagen sættes i Gang, paa

^61 at samme til sand 02 solid Nvtte kan blive dreven
ftied Iver og Hurtighed. Hvad angaaer Provsternes og

^J'eeslernes Forretninger ved denne Sag, da skulle vi

ikke undlade, ved Gjenparten Nr. 3, at communicere,

*^Vorledes vi have anmodet Biskoppen paa Skalholt at

den dertil fornødne Anstalt, ligesom vi i sin" Tid

^^QJ'vente,' at de fra Stiftamtmanden eller Kammerherren
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1784. bliver videre underrettede om det Fornodne. Renie-

"^^^f^, kammeret den 20. April 1784'.
'iO. April. '

24. April. CancelHe-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

dal og Biskoppen i Skalholts Stift Finnur Jons-

son, ang. Fattig Tiendens Erlæggelse af nogle

Jorder i Myra Syssel. Khavn 24. April 1784.

— Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1784.

Canc. Brevb. for 1784, Nr. 686, S. 544.

P. M. I Anledning af en fra Sognepræsten i Hitar-

dal, Provst Hr, Haldor Finsen, og Sysselmand Gudmund

Ketilsen indkommen Ansøgning, at den af Hitardal og

Helgaslade svarende Tiende og Almisse maatte efter-

dags henfalde til Myre Syssel, og ikke, som hidtil,

lil Hnappedals Syssel, over hvilken Ansogning Hr.

Stiftbefalingsm. og Deres Hoiærv. har meddelt Deres

Erklæring, skulde man herved tjenstligst have Deunem

tilmeldet, at da Ingen taber ved det Ansogte, og det

derimod, saaledes som nu forholdes, skal forvolde en-

deel Uleiligheder, bor bemeldte Tiende og .Almisse

herefter henfalde til Myre Syssel, ligesom og det samme
bor finde Sted - ved Husefells Præstegaard, som ligger

i Dorgerfjords Syssel, men dog maa underholde Fattige

og betale den dem tilfaldende Almisse til Myre Syssel.

Del kgl. Danske CanceJlie den 24. April 1784.

24. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

dal og Biskoppen i Skalholt Finnur Jonsson,

') Rentekammerets Skrivelse af s. D. til Biskoppen i Skal-

holt af samme Indhold, og med Anmodning om, over-

eensstemmende med en fra Cancelliet forventet Ordre, at

paalægge vedkommende Provster det Forncidne (Copieb.

Litr. U, Nr. 643).

^3 Meningen skulde altsaa være, at Husafell herefter skulde

betale til Fattige i BorgarQords Syssel, ifcilge Indstilling

af Biskoppen i hans Erklæring over det farstnævnte An-
dragende.
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a«g- Hjardarholts Kirke og Inventarium. Khavn 1 784.

24. April 1784. — Canc. Brevb. for 1784, Nr. 687,
24^^^jpril

S. 545—.546.

P. M. Da Præsten for Hjarderholt Hr. Gunnar

I^auisen udi Ansogning, hvorover Hr. Stiftbefalingsm.

Og D. Hoiærv. har meddeelt Deres Erklæring, har an-

scigt, at maalte skjænkes saa meget som kunde behoves

hl at erstatte det manglende Inventarium, samt istand-

sætte Husene paa bemeldte Hjarderholts ham betroede

beneficium, paa det han ei i sin hoie Alderdom skai

blive aldeles ruineret, ifald Reskriptets Bydende af 11.

Maji 1708 paa ham skulde exequeres, men der ingen

Udveie vides til at forskaffe ham denne Hjelp, saa

^eget mindre, som ham for er skjænket 100 Rd. til

Kirkens Opbyggelse: — saa skulde man herved tjenst-

ligst have Hr. Stiftbefalingsm- og D. Hoiærv. tilmeldet,

^t den eneste Maade, paa hvilken Supplikanten, i Be-

^i'aglning af hans hoie Alder, samt bekjendte Lærdom
Og trængende Omstændigheder, kan være at hjelpe,

at han, imod at Kirken paa den allerede foreskrevne

^aade bliver islandsal, af de dertil skjænkede 100 Rd.,

bliver fri for de 217 Rd., som han er den skyldig paa

^ens Portions -Regning, da hans Eftermand og Kirken

Selv synes at kunne undvære samme, naar han mod-
lager en ny Kirke, og de aarlige Indkomster, som denne

haver, behandles vel, hvorved da i endeel Aar vel kan

samles saa meget Overskud, som behoves til at holde den

^^erhdeles vedliee; men derimod kan det ikke tillades,

bf^sælningen af Malkefaar, Beder, Stude og Heste

da baade Kirkens Indkomster og Gaardens.
Gjodning og Rogt derpaa for endeel beroer, desaarsag

maa tilholdes, under Provstens Tilsyn, at opyngle
saa meget deraf som han kan, saa længe han bliver

"^ed Kaldet, og hans Bo efter hans Dcid at give hen,

^Ijelp for Eftermanden, hvad Creature der haves,

saavidt de kunne forslaae, da derimod Husgeraadet,
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1784. sora er vurderet lil 20 Rd., kan bortfalde; og hvad

^J^^^^^p
Gaardens forfaldne Huse angaaer, da vides dertil intet

andet Middel, end at hvad EfFecter som, foruden Qvæ-

get, maatte findes efter Supplikanten, g.j6res i Penge

dertil, saavidt de kunne række. Vel seer man forud,

at endeel endda vil mangle, baade i Henseende til

Besætningen og Husene, men da Kaldet skal være godt,

og Gaarden en af de bedste i Island til Husholdning,

formener man, at en Eftermand, som forstaaer at drive

sin Oeconomie ret, ganske vel Tid efter Tid baade kan

islandsætte Husene og skaffe Besætningen paa Fode,

enten paa den af Hr. Stiflbefalingsm. foreslagne Maade,

V ved af Portionen at forskaffe det nødvendige Inventa-

rium, eller paa anden Maade, hvortil han endog ved

hans Collation kunde forbindes. Det kgl. Danske Can-
"

cellie den 24. April 1784.

24. April. Cancellie - Skrivelse til Biskopperne i Island,

ang. Udarbeidelse af en ny Kirke-Psalme- og Alter-

bog for Island. Khavn 24. April 1784\ —
Canc. Brevb. for 1784, Nr. 693, S. 550-551.

P. M. Det ki^L Genoral-Kirke-lnspections-Collogium

har hertil andraget, at D. Hciiærv. Hr. Biskop Thorarensen

har forestillet, at Messen i Island, formedelst adskillige

Feil og Mangler ved den gamle Kirke-Psahne- og Alter-

bog, afviger i visse Maader fra vor danske Kirkes nu

brugelige Indretning og Orden. Da nu en saadan Af-

vigelse strider aldeles imod den Overeensstemmelse i den

offentlige Gudstjeneste, som saavidt muligt bor finde Sted

overalt i H. Maj*' Riger og Lande, saa skulde man tjenst-

lig anmode Dennem at træde sammen, for med forenet

Indsigt og Overlæg at indrette en ny forbedret Kirke-

Psalme- og Alterbog, efter den Orden, Indhold og For-

mat, som bruges i de danske Kirker, og maatte de

Forbedringer, som saaledes gjores, især med Alter-

O Canc. Skriv. «4. Oktbr. 1795.
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bogen, skee aldeles i Overeensstemmelse med den 1784.

danske Kirkes Ritual. Naar Udkastet er færdigt, ville ^TTT^^m"
- *44. April.
L)e behage at indsende det til Cancel]iet, til l^ans Maj*'

forventende ailern. Approbation, og derhos melde, hvad

torisen, som i sin Tid paa den saaledes forfattede nye

Kirke-Psalme- og Alterbog skal sættes, kunde blive, da

den. maatte være saa let og taalelig, som mueligt. —
Cancelhet den U, April 1784.

Kongelig Resolution ang. Opmnntring til Lær- 26. Apdi.

reders Forarbeidelse i Island m. v. Christians-

borg 26. April 1784. — Denne Resolution er bevirket

Ved General -Landoeconomie- og Commerce-Collegium, efter

•forhandling med Rentekammeret. I det fbrstnævnte CoUe-

giums Forestilling 19. April 1784 bemærkes, at ifdlge Forslag

Amtmanden i Nord- og Oster- Amtet i Island, Stephan

Thorarensen , havde Rentekammeret forlangt en (^kort Under-
^^tning i det danske Sprog om Lærreds Behandling, hvilken

^Hlen kunde oversættes paa Islandsk og almindelig bekjendt-

83cires". En saadan Underretning ansaae Collegiet det baade

Vanskeligt og mindre hensigtsmæssigt at give^ men anbefalede

heller at sende til Danmark nogle Personer fra Island til at

dtn fornodne Beliandlingsmaade, ligesom der allerede
"Var skeet fra 2 Districter i Norge, hvorefter disse Personer

^^nde sendes hjem igjen, for der at udbrede den Færdighed
havde lært. Da Rentekammeret spurgte om Betingelserne

^or Underviisringen , sendte Commerce-CoUegiet tilbage Plak.

4. August 1780. Rentekammeret havde derefter ventileret

^6tl Amtmanden, om nogle Personer skulde vælges til at sen-
t-il Danmark til Oplærelse, eller til Fabriquen i Reykjavik,

f.^^ straxnævnte Plakat allerede ved kgl. Resolutioner 30.
_^^gust i7gj April 1782 var udvidet til nogle Districter

*^^ge, androges paa, at den ogsaa maatte blive udvidet til

^^^^^^ med Hensyn til Island. - Originale ForestHl. fra

ommerce-Coll. Norske Secretariat pro 1781-1785, 2, Nr. XLV.'

ved Plakaten af 4. August 1780 allern. bevil-
Sede Benaadninger til Opmuntring for en bedre Til-

^eredning og Forarbejdning af de til Lærreds Manufac-
rerne

i Dannemark fornOdne Materialier m. v., have
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784. Vi, i Betragtning af foranstaaende allerund. Forestilling

hermed allern. tilladt, at maa extenderes til Island.

Christiansborg Slot den 26. April 17841

April. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Tiden for Laugthingets Afholdelse m. m. Chri-

stiansborg 28. April 1784. ~ Publiceret paa Althin-

get 1784 og tiyltt i Althingsbogen s. A. Nr. iv. 2, S. 8—10.

Norske Tegn. XLII, 387—388
5 Fogtm. VI. 2, 749—750.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Os

allerund. er bleven foredraget den Uorden, som i de

senere Aaringer skal være bleven almindelig ved Laug-

thingene paa Vort Land Island, da de, som have Sager

ved samme at udfSre, ei mode til den anbefalede Tid,

men saaledes, som de selv finde for godt: — saa give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi allern. have funden for

godt og herved ville have anordnet:

1) at Laugthinget, som hidindtil har været begyndt

(len 3. Julii, skal herefter ikke begynde fcirend den 8.

i saaime Maaned, paa hvilken Dag Retten skal sættes

af den tilstedeværende Laugmand
,
og vedvare uden

Ophold hver Dag til den 22. ejusdem incl.; men skulde

bemeldte 8. .lulii indfalde paa en Sondag, sættes Retten

næste Dagen derefter, og vedvarer til den 23. inclusive.

— 2) Den Laugmand, som ei er tilstede naar Retten

aabnes, skal, uden nogen Forevending, for hver Dag

ban udebliver, betale 1 Rd. til Justitskassen inden han

tager sit Sæde. — 3) Naar de saaledes bestemte H
Dage have taget Ende, maa ingen Part, hverken Sag-

soger eller Sagvolder, faae Noget tilfort i Protocoilen sin

Sag vedkommende, men skal ansees som om han ei

'3 Indholdet af Resolutionen, nemlig at Plak. 4. August 1780

er udvidet til at gjelde ogsaa for Island, commuriiceret

Amtmand Stephan Thorarensen ved Rentek. Skriv, 15,

Mai 1784 (Isl. Copieb. Lit. V, Nr. 683).
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havde modt. — 4) Den Part, som ikke moder den 1784.

forste, men paa en af de folgende Dage, skal betale '^^l^-i
et halvt Lod Solv i Retten for hver Dag, fra Laug-

thinget er sat og tii han moder, forend det maa tillades

ham at fore Noget til Prolocollen, sin Sag vedkom

filende, hvilke Penge skal anvendes lil Laugthingshusets

Vedligeholdelse. — 5) Det maa være Laugmændene

lilladl at continuere Thingel efter de benævnte 14 Dage,

Olen alene for at afsige Domme, til hvilken Ende Ret-

ten, naar en Sag optages lil Doms, skal i Prolocollen

give lilkjende, om de inden Lauglhingets endelige Op-

hor vil afsige Dom i den eller ikke; men i alle Delin-

quenU og Justitz-Sager sk'al Laugmanden afsige Dom, _

inden han forlader Thinget, og maa han ialt ikke holde

delle længere end tilJulii Maaneds Udgang. — 6)Syssel-

Oiændene skal og med Delinquenterne være tilstede

for Retlen i det længste indpn den tredie Dag efter at

letten er sal, under 1 Rds. Mulkt til Justilskassen for

hver Dag, han over den benævnte Tid udebliver, og

skulde, ved Delinquenters Ankomst til Lauglhinget, efter

91- •samme er sat, ikke være beskikket Actor og Defen-

sop, da haver Laugmanden strax at beskikke de for-

nødne, paa del ikke deslige Sager skal opholdes. —
t^erefter dii dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

naende Sligt at lilkjendegive, saa og til Os at indberette,

du denne Vores Befaling haver bekommet. Befa-

lendes &c. Christiansborg Slot den 28. April 1784.

Plakat ang. Fremgangsmaaden ved nye Docu- 12. Mai.

denters Fremlæggelse for Hoiesteret. Cliristians-

'^^''g 12. Mai 1784. — Dette Lovbud, hvis fuld-

stændige Titel er: »Plakat, anlangende hvad der skal iagt-

tages ved nye Breves eller Beviisligheders Fremlæggelse for

Heiesteret", er ikke publiceret i Island. — Siell. Reg. 76,

184—185, Original -Aftryk hos Hiipflfner. Qvart-Forr. for

S. 77-79; Schou VIII, 456-467.
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^'784. Cancellie-Skrivelse <il Biskoppen over Skal-
15. Mai.

ij^j^g g^jf^^ Finnur Jonsson, ang. UnderstOttelse

til de jordbrandlidte Geistlige i Stiftet. Klmvn

15. Mai 1784. — Canc. Brevb. for 1784, Nr. 825, S.

679-682.

P. M. Ligesom det kongelige Rentekammer, efter

sammes Meldende hertil, allerede under 20. April sidsti.

har tilmeldet D. Hoiærv. , hvorledes det er H. K. Maj**

allern. Villie, at der i Henseende til den Hj^Ip, som er

forundt de ulykkelige FamiUer, som have Hdt ved Jord

branden i Skaptefjelds Syssel
^ skal ved derover hol-

dende Forretninger bestemmes Anlallet paa alle de

Familier, som have Udt ved Jordbranden, og det saave!

de, som endnu ere paa Stederne, som de, der ere

flygtede til andre Steder, med oplysehg Forklaring om
enhver af disses Omstændigheder, hvorved tillige bliver

at bestemme, hvorvidt enhver af disse Familier maatte

forhaanden være trængende til Fode^ ei alene for fore-

staaende Sommer, men og for tilkommende Vinter og

Foraar, og da hvor meget, hver efter sin Trang 'og.

Folketal, all anslaact i Penge til Gourant, da det For-

ncidne derefter bliver udleveret af Handelen paa Stift-

amtmandens Requisilion, som Forretningerne iil den

Ende skal tilstilles, samt at det i Henseende til disse

Familiers Retablissement ligeledes ved ordentlige For-

retninger skal bestemmes: — 1) hvorvidt enhver af

disse maatte have ordentlig Bolig og Jordebrug, eller

ikke, og hvorvidt dette kunde forskaffes dem, enten

paa deres gamle Steder, eller i Mangel deraf paa andre,

og da for enhver paa hvilke Steder især, og paa hvad

Maade; — 2) hvad Understottelse enhver af dem da

kunde behbve af Bygnings-Materialier, være sig til at

sætte deres forrige beskadigede Boliger i Stand, eller

at faae nye opbygte eller indrettede, Rygnings-Materia-

lierne anslagne til Penge i Gourant for enhver Familie

især; — 3] hvorvidt enhver saadan Familie maatte
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være forsynet med den fornødne Besætning af Kc5er,

Fåar og Heste, eller ikke. og i sidste Fald, hvor meget

af hvert Slags maatte fattes, at regne efter uomgjæn-

gelig Fornodenhed
,

ligeledes alisammen anslagen li!

Penge og beregnet i Gourant; hvilke Forretninger blive,

som foran meldt, al tilstille Stiftamtmanden, eller i hans

Fraværelse Kammerherre Levetzow, til derefter at kunne

udstede Requisitioner til Handelerne om al udlevere

det Foruodne indtil en vis navngiven Summa, saa og

endelig, at samtlige disse Forretninger ei alene skal

holdes af vedkommende Sysselmænd og Provster, hvor

de Brandlidte opholde sig, dog saaledes, at Provsterne

maa betjene sig af Sognepræsternes Assistence i de

Sogne, hvor disse Familier opholde sig, men at Syssel-

'^ianden og Provsten skal og i sin Tid documentere

for Stiftamtmanden Anvendelsen af hvad enhver Fa-

^lilie saaledes haver nydt, ligesom de og dermed skal

have det niiieste Opsyn: — saa skulde man og herved

Mensth'gst anmode D. Hoiærv. , at tillægge de vedkom-

iiiende Provster og Præsier de om denne Sag fornødne

Ordres, samt derhos at tilkjendegive dem, at henvende
sig til Stiftamtmanden, eller i hans Fraværelse til be-

meldte Kammerherre Levetzow, for at blive underret-

tede om, hvad videre ved Forretningerne kunde være
at iagttage. Det kgl. Danske Cancellie den 15. Maji

1784.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- is. Mai.

dal, ang. Oversendelse af Harer til Island.

Khavn 15. Mai 1784. — islandske Copieb. Litr. u,
Nr. 679.

^l'olge den kgl. allern. Resol. af 8. April 1782, som
^nder s. D. er Hr. Stiftamtmand Thodal communiceret,
er nu foranstaltet, at 4 Par Harer bliver dette Aar i

^ Kasser oversendte til Landet med Falkeskibet. Vi
niaa derfore tjensthg anmode Hr. Stiftamtm. at ville
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fOie fornoden Anstalt til bem** Harers Modtagelse, samt

til at, ifdige allerhoistbem*" Resolution, de tvende Par
- — - I

blive udsatte i Bolns-Skoven i Borgefjords Syssel, og

de tvende andre Par paa en af 0erne. Idvrigt udbede

vi os nærmere underrettede om Udfaldet hermed. —
Rentekammeret den 15. Maji 1784-^.

22. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Landphysikus Jon

Sveinsson, ang. Instrumenter til Landphysikatet

og et af CMrurgikaterne i Island. Khavn 22.

Mai 1784. - islandske Copieb. Litr. U, Nr. 694.

Med del til Havnefjorden afgangne Skib, Hukkerten

Vestmannoe, fcirt ved Skipper Gbrisien Pedersen, er

Hr. Landphysikus Svendsen i fire Kasser blevel tilstillet

endeel chirurgiske Instrumenter, saavel for Hr. Land-

physikus selv, efter Opgivende ved P, M. af 13. August
' ' 1782, som for Fjerdings-Chirurgus Jon Einersen, efter

Hr. Landphysici Skrivelse af 27. August 1783, hvorover

vi indsluttet lade fOlge tvende Specificationer, som viser

hvad enhver af dem tilhbrer. De Instrumenter, .som

tilkomme Fjerdings-Chirurgus Einersen, anmode vi Hr.

Landphysikus at ville see ham tilstillet mod Quittering,

som vi forvente os tilstillel, ligesom de iOvrigt, ifiilge

den kongelige allern. Resol. af 17. Decembr. 1781, for-

blive som Inventarium for efterkommende Fjerdings-

Ghirurgi, under Hr. Landphysici Tilsyn. Ligeledes for-

blive de Hr. Landphysikus tilstillede Instrumenter som

Inventarium ved Deres Embede, da vi til den Ende

have givet Stiftamtmanden fornoden Communication

derom. — Ved denne Leilighed formeldes Hr, Lan(i-

physikus, til Gjensvar paa hvad De i Skriv, af 13. Aug.

O Ifblge Stiftamtmandens Beretning til Rentek. 23. August

1784, ankoln kun 1 af de opsendte 4 Par Harer levende

til Island og blev sluppet l5s i en SkoT i Hvaltjordenj

Isl, Copieb. Litr. V, Nr. 466.
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'i 782 og 28. Åug. 1783 har foreslilt om de gamle In- 1784.

strumenters Reparation, samt at Dem ikke kan paaligge, ^^^y^^
efter vores Skriv, af 15. Juli f. Å., ai tilbagebetale de

11 Rd. 82 Vs Sk., som var tilovers af de forrige Gang

til Instrumenters Anskaffelse allern. bevilgede Penge,

at da Hr. Landphysikus ved sidstbemeldte Skrivelse

af 28. August f. A. har beviist, ikke at have modtaget

disse Penge contant i afg. Landphysici Poulsens Stervbo,

ttien alene faaet Valuta derfore i Instrumenter, saa kan

det have sit Forblivende derved, mod at Instrumen-

terne tilhore Embedet; og hvad angaaer sammes Re-

paration, samt hvorledes ellers dermed videre skal

forholdes: da ville Hr. Landphysikus, ved at tilstille

os dem, opgive, hvilke der behdvedes ved Embedet

og tiltrængte Reparation, og hvilke derimod ansees

ubrugbare og undværlige, da de fdrste efter Omstæa-
I

dighederne kunde foranstaltes reparerede, de sidsté

derimod bortsolgte her i Staden ved Auction, for at

hvad samme udbringes til kan komme til Hjelp for

hines Reparation. Rentekammeret den 22. Maji 1784'.

Rentekammer - Skrivelse til Sysselmanden i 22. Mai.

Snæfellsnes Syssel, Jon Arnorsson, ang. nogle

Foranstaltninger til Oeconomiens Fremme. Khavn

22. Mai 1784. — Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 687.

Det er her til Kammeret bleven indberettet, at

den Fordeel som Hovedgaardenes Brugere ved Sbkanten,

O Rentek. Skriv. s. D. til Stiftamtmand Thodal af samme
Indhold (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 693)5 Rentek. Skriv,

til Skatkammeret 29. Mai, hvorved Instrumenterne anvises

betalte med 40 Rd. 48 Sk. i Henhold til kgl. Resol. 10.

Juli [2. Decbr.?] 1783 (Copieb. sst. Nr. 698) ^ i Skriv,

til Finance-CoUegium s. D. angives Belebet til Instru-

menter for Chirurgikatet paa Vesterlandet til 23 Rd. 3 Sk.

(Copieb. sst. Nr. 699).
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1784, eller ved Fiskeværene, have af deres Hjaleie- eller Hus-

22. Mai. mænd, idet disse ere forpligtede til at roe paa hines

Baade i Værtiden, end ikke kan holde visse af dem

fi'a, endog til deres egen Skade_, at nedlægge deres

Hjaleier, og saaledes skal den forrige Kjobmand Pothe ved

Stappen Handel, som havde Hjemmegaarden sammesteds

til Brug, have i sin Tid nedlagt 12 tiM5 af Kongens

Hjaleier, og lagt deres Tun til Hjemmegaardens Mark,

for derved at fode sine Kder og Rideheste. Denne

Misbrug, og deriblandt med at nedlægge de saakaldte

Torreboder (som have halv Græ-smark mod en heel

Hjaleie, eller og ingen) skal i de senere Tider være

saaledes tiltagen i Snæfellsnes Syssel, at i Begyndelsen

af dette Aarhundrede skal der ved Stappen have været

35, men nu ikkun 12; paa Hjallasand 60, nu ikkun 8;

og udi Revet 32, nu kun 10 Torreboder. Da nu saa-

dan Hjaleiernes Nedlæggelse er saa biensynlig skadelig,

saavel for Hoved- og andre Gaarde paa Kongens Gods

i Sysselet, samt hinderlig for Fiskeriernes Drift, saa

vilde Hf; Sysselmanden ei alene see de paa Stappen

af Kjobmand Pothe odelagte Hjaleier igjen optagne og

besatte, men og ligeledes lilholde Brugerne af de iv-

rige Gaarde, ei at nedlægge de dertil horende Hus-

mænds-Pladser, men holde samme i vedborlig Stand,

samt opmuntre dem samtlige til endog at formere

Hjaleiernes Antal, hvor der endnu maatte gives Leilig-

hed til saadant, og det saa meget mere, somdeallern.

anbefalede Anstalter til Jordbrugets Forbedring ogsaa

sigte til, at Hjaleierne og Husmændene skulde kunne

vinde et, endskjondt ikkun lidet, dog bedre dyrket

Stykke Jord til at ernære sig og Familie af. Og som

det af fornuftige Reisende er bleven bemærket, at

Indbyggerne i Snæfellsnes Syssel, især omkring Jakelen,

mangler, om ikke just Duelighed og Lyst til at soge

Fiskeriet paa de bestemte Tider, saa dog den fornbdne

Indsigt, saavel i dets Produkters Behandling og Benyt-

telse, som i de Ovrige Næringsveie, især Landbrugets
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Drift og dets Produkters Anvendelse: saa haver Hr.

Sysselmanden tydelig at opgive, hvori disse Mangler

egentlig bestaae, og give sine Tanker tilkjende, hvor-

ledes samme bedst kunde afhjelpes, saavel som hvad

Anstalter der kunde fOies til at udgrave i det mindste

'logle af de udi Miklaholts Reppen værende Moradser

sumpige Steder^ og gjcire samme ei alene til en

ttiere bekvem Græsmark, men og Veien derover befar-

%ere for Reisende, naar disse ikke 5 formedelst h(5it

Vande, kunne komme over de saakaldte Langefjere

(Laungufjorur), hvilken Udgravning menes saavidt at

tunne lade sig gjcire, som Grunden skal hælde tera-

ttielig stærkt. Rentekammeret den 22. Maji 1784.

RentekammerSkrivelse til Stiftamtmand Tho- 22. Mai.

dal, ang. adskillige Mangler ved Jordbruget og

Politievæsenet i Island. Khavn 22. Mai 1784.

^ Islandske Copieb, Litr. U, Nr. 685.
m

Studiosus Thoroddi haver paa sin Reise i Island i

Aaret 1779 og 1780 blandt andet anmærket, og i sine

ludberetninger om Reisen givet sit Forslag om folgende

Ting, nemlig:

1) Om Flyvesandets Dæmpning i Rangervalle Syssel.

Herom fålger et Udtog af hans Indberetningerj hvorudi

han fpreslaaer, at bemeldte Flyvesand bedst kan blive

<laempet ved den der i Sysselet vox£nde Sandhavre,

deels ved at frede samme, og ikke lade den nedtrædes

Greaturene, deels ved at forplante den ved Saaning

P^a flere sandige Steder, saaledes som i benævnte

^^^i'slag nærmere er forklaret; benævnte Forslag have

^ ikke villet undlade herved tjenstlig at communicere
Hr. Stiftamtm., med Anmodning, at De vilde meddele

Kammeret Deres gode Betænkning derover. -~ 2) Om
Myrers Udgravning. Hertil melder han at være meget
god Leilighed i Olveset, Laugardalen, Biskopstungene
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^784. og Reppene i Arnes Syssel, der alle have græsrige,

22. Mai, men dog heel sumpige Pladse, som kunde med $t(5rre

og mindre Lethed udskjæres, og Vandet afledes til de

Elver, som allevegne gjennemskjære dem, helst da de

fleste af disse sumpige Steder ligge bolt, og ere hæl-

dende. Andekilen melder han. at være en overmaade

græsrig Plads, men derhos meget Sumpig, og endskjSndt

den ikke tilfulde kan blive udtcirret, saa kunde den

dog ved stærk Digning blive forbedret, hvorimod tvende

paa Akernæsset befindtlige moradsige Steder med liden

Bekostning kunde lade sig udtappe. Især har han

' lagt Mærke til en vidtloftig Strækning mellem Hvals-

fjordestrand, Akernæsset og Leiraa-Sveiten, hvoraf, end-

skjcindt den har et godt og græsrigt Jordmon, dog for-

medelst Sumpighed ingen retskaffen Nytte kan haves

til Sommer-Beed . men kunde med liden Bekostning

udgraves Ul SOen Leiraavaage, da der findes naturlige

Canaler til at befordre Vandets Afledning. At den

største Deel af den Hovedgaarden Leiraa tilhiirende

Hjemmemark ligger, især i regnagtige Aaringer, under

Vand, som dog kunde afhjelpes ved tvende Grcifter,

den ene sOnden om Tunet og en anden gjennem en

Part af samme, hvorved da et stort Stykke uduelig

Myre, som ligger tæl derved, kunde med det samme

blive forvandlet til Eng. Markerne paa Akernæsset

beretter han at være overalt noget sumpige, men dog

tillige hældende, undtagen et Stykke Morads ved Præste-

gaarden Garde, som vilde blive bekostelig at udgrave,

men dog lenne Omkostningerne, — Dette have vi ikke

skullet undlade at tilmelde Hr. Stiftamtm., med tjenstlig

Anmodning at ville opmuntre vedkommende Eiere og

Brugere til at see deres Marker ved tilborlig Digning

forbedrede, saavidt saadant kan findes at være gjorligl. —
3) I Hensigt til Jordebruget i Arnes Syssel haver han

anmærket, at samme endnu ingen retskafifen Fremgang

haver vundet, og at Indbyggerne, endkjSndt Sysselet

har mange gode og græsrige Marker, især Floen og
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Reppene, hvor de holde en Mængde Slude og Koer, n84.
dog ikke vide at drive denne Avl til nogen retskaffen 22. Mai.

Nytte. Dette ville Hr. Sliflaintm. foreholde Sysselmand

Finsen, med Ordre: alvorligen at have Opsigt med og

paadrive, at Indbyggerne efterkomme* de dem allern.

paalagde Pligter, i Hensigt til deres Jordebrugs For-

bedring. — Endelig haver bem** Thoroddi andraget: —
4) At Politievæsenet i sidstmeldte Syssel er i en meget

slet Forfatning, da der i Sysselet, som ikke haver over

6000 Mennesker, skal efter troværdige og kyndige Folks

Forsikkring findes 600 Losgjængere og Tiggere, hvoraf

de fleste skal være stærke og arbeidsfcire Mennesker,

og endeel af disse af omtrent 30 Aars Alder, samt at

de dvrige Omflakkendes Antal, der formedelst hoi Al-

der eller Sygdom ikke kunde fortjene sit BrSd, burde

være saa meget ringere, som Sysselet har et Hospital,

Som er det rigeste i hele Lan.det. — Dette have vi ikke

kunnet undlade at melde Hr. Sliftamtm., med Anmod-

ning at underscige Indholdet, samt foranstalte det For-

Ocidne til formeldte Ondes Afværgelse i Fremtiden, ifald

samme skulde befindes rigtig. — Rentekammeret den

Maji 1784^ .

O Rentek. Skriv, til Sysselmanden i Bardastrands Syssel,

Bjami Einarsson, at opmuntre Almuen til oeconomiske

Forbedringer^ især fremhæves, at i Arnarfjord, Su&ur^or-

dene, paa Bardastrand, i Gufudals-Sveit og derfra syd til

Gilsfjorden, ere adskillige sumpige Pladser , som kunne

udtcirres og gjcires til græsrige Marker^ ligeledes bemær-
kes, at uagtet der haves Skov og Tfjrveskjær, brændes

der dog Gjodsel, og i PatriksQord endog selve Grønsværen,

hvorfor Sysselmanden anmodes om at opmuntre til at

Sfige T(5rveskjær og Tang til Brændsel (Copieb. sst. Nr.

686). — I Rentek. Skriv. s. D. til Sysselmanden i Isa-

fjords Syssel, Jon Arnorsson, bemærkes, at i dette hele

Syssel skal i Aarene 4779—1780 ikke have været nogen
betydelig Spor til, at Anordningenie om Tuers Jævning
og Gjærdesætning vare efterlevede, og hvad dti" var ud-

6»
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1784. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-
22. Mai^

dal og Amtmand Thorarensen, ang. Foranstalt-

ninger til Landbovæsenets Fremme i Island.

ff5rt i denne Retning var ikke forordningsmæssigt; endog t

paa den Sysselmanden forlente Gaard var intet Gjærde
^

opfSrt, og skadeligt Vand fra de varme Kilder fordærvede

saavel Hjemmemarken som Saltværkets Huse, skjbndt det

lod sig let aflede
5

Sysselet var endog fremfor de civrige

aftaget i Kundskab om Landbrugets Vedligeholdeise og

Forbedring, og især fremhæves, at i Onundarfjorden reiste

man i den bedste Hbbjærgningstid 2V2 Miil med ganske

ubetydelige Qvantiteter Varer, for at kjbbe Brændeviin og

Tobak, og anvendte flere Dage til slige Reiser; tillige

forsømtes Fiskeriet undertiden ved Ophold ombord hos
j

de fremmede Fiskere der paa Strømmene
5

Ttin^eskjær

benyttedes ikke, skjbndt det var i en fortrinlig Grad for-

haanden; om Saltværkets Drift bemærkes flere Mangler j

hvilket alt Sysselmanden skulde stræbe at afhjelpe (Co-
*

pieb. sst. Nr. 688). — I Skrivelse til Landfoged Skule

Magnusson s. D. yttrer Kammeret, at hele Guldbr. Syssel,

fra Strand til Yjeiå, ,/rembyder den bedste Leilighed til

nye Gaarders Optagelse, saasom det for stbrste Delen

bestaaer af græsrige Marker, især bekvemme til Faare-

drift og Stude-Avl, saa at endogsaa Lava-Strækningerae

selv paa mange Strækninger ere nu alt bedækte med Jord

og Mos
,
og give baade godt Græs og Kratskov", hvorfor

Landf. anmodes om, at give sin Betænkning om Anlæg

af Nybyg i dette Syssel m. v. — Endvidere var det blevet

bemærket, at alle Næringsveie, med Undtagelse af Fiske-

riet, „som dog drives med megen Besværlighed, ligge i

stor Vanmagt, at Indbyggerne ere især slette Husholdere, *

og forstaae sig meget lidet paa retskaflfens og forsynlig

at betjene sig af deres Sb- og Land-Produkter"," samt at

kun Faa have taget fat paa det befalede Jordforbedrings-

Arbeide, hvorfor Jordegodset skal være i heel slet Til-

stand, samt Fattigvæsenet i en slet Forfatning, „da Sysselet

skal vrimle af Lbsgjængere og Lbsemænd", for en stor

Deel fuldvoxne og arbeidsfbre "Personer, Disse Mangler

anmodes Landfogden om at see rettede (Copiebogen sst.

Nr. 691).

T
5
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Khavn 22. Mai 1784. — islandske Copieb. Litr. U, 1784.
I

Nr. 690. ^ _ . 22. Mai

Ved de af Kammerél indhentede Iagttagelser er

blandt andet bleven anmærket:

1) at det er en Hovedmangel ved Faaredriften i

Island, at Indbyggerne paa sine Steder, som udi Skapte-

fjelds, Rangervalle, Arnæs, Guldbringe, Kjose, Barde-

strands og Isefjords Sysseler ikke ere forsyned« med

ordentlige Huse og HSfoder til Faarene om Vinteren,

eller bruge Hyrder til deres Bevogtning og Anførsel,

men overlade dem til sin egen og Vinterens uvisse

Skjæbne, hvoraf fblger, at i indfaldende strænge Vintere

maa en stor Deel af dem, eller og allesammen om-

komme, men i gode eller taalelige Vintere, endskjbndt

man beholder den stcirste Deel, saa dog blive de tilsidst

magre, især hen mod Foraaret, da de ingen Hyrde have

haft til at anfore dem, hvorfore Eieren maa tabe ei alene

en stor Deel af Sommermælken, men og Ulden, da Uld

paa magre Faar baade bliver slettere og falder af til

ingen Nytte, ikke at melde om hvad Skade Rovfugle

og. Ræve gjore paa Faarene af Mangel paa Bevogtning.

Vel skal Indbyggerne i Borgefjords og Myre, samt nogle

Dele af Dale, Bardestrands, Isefjords og Strande Sys-

seler, og i den stttrste Deel af Hunevands, Skagefjords,

Oefjords, samt i en Part af Thingoe og Mule Sysseler

bruge Huus, Ho - Foder og Hyrde til Faarene, men
<^erved anmærkes i Almindelighed fOlgende Mangler;

ingen af Delene ere tilstrækkelige eller afpassede

^•^^er Jordens Storrelse, Husene ere for smaae og varme,

^^^^ som vælges til Foder, er det allersletteste og

k-iafteslciseste, og aldrig er man forsynet med saa mange
Hyrder, som Faarenes Talrighed udfordrer, hvorfore de

I

>ltke kan have den Nytte af Udegangen som ellers.

Bcinderne
i Borgefjorden tage tillige med sine Tjeneste-

karle og Drenge ud paa Vinter- Fiskerie, og overlade

I^aarenes Bevogtning, ligesom alt andet Husarbeide, til
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MSL deres Qvinder og Piger, hvorover de ofte ved Tilbagc-

22. Mai. koinsten see sig at have forliist alle deres Faar, foruden
'-^-'^^

(jgl Tal^ maaskee kunde have lidt ved Fiskeriet, og

overhoved skal man altfor ligegyldig behandle Faare-

Avlen. Forbemeldte Mangler have vi ikke kunnet und-

lade herved at opgive Hr. Stiftamtm. (Amtm.) til Deres \
Betænkning, hvorvidt det kunde blive muelig at raade

nogen Bod paa samme. — 2) I Henseende til Tuers

Jævning er anmærket, at denne aldrig kan lade sig

gjore til nogen varig Nytte uden ved Ploven, foruden

at de andre brugelige Maader at jævne paa ere lang-

somme og kostbare, da en duelig Arbeider ikke kan

slette mere om Dagen end 50 Quadrat-Alen, som koster

i Dagion 1 8 Sk. — Man kan og ikke have nogen varig

Nytte af den nu brugelige Omgangsmaade med Slet-

ningen, da Jorden, eller del Sted, hvor Tuen fOr stod,

er nu, efter saa lang Tids Forlob, af Tuens egen

Tyngde bleven fast og tæt, Rummet' mellem Tuerne, ^

hvorfra Vandel i langsommelig Tid har *fort den fine

Jord længere ned i Grunden, og farer den daglig, be-

holder stedse sin Loshed , hvoraf Tuerne efter nogle

faa Aar komme op igjen, og. udkræve, da et nyt. og

ligesaa kostbart Arbeide som det f5rste, for at udr^'d-

des, hvorpaa skal haves mange Exempler i Island,

hvortil kommer, al Jordsværen beholder for det meste

sin forrige Fasthed, og tager vanskelig mod nogen For-

bedring til Græssets Fremvæxt; men alt delte kunde

forebygges ved en god og dyb Ploining, da Jorden ^

derved bliver overalt los , aaben og frugtbar, samt

overalt lige jævnet; desuden gaaer Arbeidet saa meget

hastigere, da en Karl med en Dreng og fire Heste kan

paa een Dag ploie næsten saa meget som 100 Karle

kan slette i samme Tid, og omendskjcindl det skulde

tvende Gange ploies om, harves og væltes, medtager

det samme Stykke Land dog ikke over 5 til 6 Dages

Arbeide; og at en vel ploiet Græsmark næppe skyder
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Tuer igjen bekræftes af adskillige ErfariDger, fornem- 1784.

melig i Sverrige, hvorhos og er anmærket, at en Græs- '22. Mai.

ager bor være noget lidet ophoiet; paa saadant Stykke

Mark skal have strax det fcirste Aar voxet Græs^ uden

at det blev besaaet. — Ellers formenes, at man paa

sine Steder i Island kunde med Fordeel bruge den

færoeske Omgangsmaade, nemlig at spade Jorden, og da

Færoerne (Færingerne) meget godt forstaaer sig paa denne

Omgangsmaade, da en god Arbeider skal kunne opspade

om Dagen 1300 Alen, saa er det anseet som nyttig,

om man fik nogle gode Spadere fra Færoe over til

Island, for at lære Indbyggerne Omgangsmaaden der-

med paa de Steder , hvor Ploven ikke kan bruges

;

denne er desuden for kostbar at kjcibe for de Fattige,

men Spaden derimod lettere og næmmere. Færøerne

(Færingerne) forstaae desuden retvel at betjene sig af

alle Slags Tangarier til at gjdde den spadede Jord,

hvilket i Island, til stor Skade for Jordbruget, forsom-

mes. Om dette Forslag maa vi ligeledes anmode Hr.

Stiftamtm. (Amtm.) at meddele Kammeret Deres gode

Betænkning. — 3) I Hensigt til Repstyrernes Opsigt med

Landoeconomien er foreslaaet, al de burde være for-

bundne at gj(5re hos Bønderne i deres Thinglav fire

Husbesogelser 'om Aaret, da deres Forretning skulde

være; — a) al eflersee hver Bondes Hoavl, om han

havde opslaaet Tun og Eng, og indsamlet det avlede

Ho lort og vel virket; — b) efter Hoels Mængde og

Godhed at bestemme, hvor mange Faar og Creature

bonden med Sikkerhed kunde fore næste Vinter, og

^''holde ham at slagte eller sælge det (ivrige, samt

©flersee, om Bonden havde forsvarhg gjodet sin Hjemme-
niark, og om denne var ret indhegnet eller afmærket;

— ^) al eflersee Bondens Vinter- og Hus-Arbeide, Faar

og Creatur-R6gt, og hvorledes Foderet blev uddelt; —
d) at eflersee Bondens Vinter-Provision, da dens Mængde
er den Grundvold, hvorefter de Fattiges Antal skal

.bestemmes, som han skal underholde den Vinter, eller
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1784. det Åar. Men herved maatle iagttages: — 1) at man

22. Mai. regner helst alle Sorter tor Mad; — 2) at naar det var

'

fratagen, hvormed Bonden skulde forsørge sig, saavel

som sine B6rn og Tjenestefolk, og dernæst en vis An-

deel for Reisende, skal han underholde sine fattige

Slægtninger og Sognets Nodlidende af det Ovrige; her

regnes dog ikke Vintermælken, Have-Væxter eller Fi-

skerie; — 3) skulle Repstyrerne have nciie Opsigt med

Tiendens Rigtighed og de saakaldte'Mad-Gaver, at disse

blive ret uddelte. — lovrigt er anmeldt, at det som

gj(5r Repstyrernes Erabede nu fremfor tilforn saa lidet

nyttigt for Landet, er, at deres Embede er blevel for-

agteligt, og at Sysselmændene skal i Almindehghed

være selv Aarsag dertil. — Disse Forslag til Opsigt

med Oeconomien have vi ikke villet undlade herved

at communicere Hr. Stiftamtm. (Amtm.), med Anmod-

- ning at ville undersøge samme, og derefter meddele

Kammeret Deres gode Betænkning derom, og hvorledes

den her foreslagne Opsigt bedst kunde sætte paaFode.

— 4) For at Kammeret kunde allid have en noiagtig

og fuldstændig Efterretning om de oeconomiske Foran-

staltningers aarlige Drift og Fremgang i Landet, da

Sysselmandens aarlige Relationer derom ere affattede

ikkun i almindelige Terminis, er foreslaaet, at Syssel-

mændene, hver for sit Syssel, burde indrette og holde

en Tabel, indeholdende f5rst Sysselets Navn, dernæst

Sognenes Navne, og derunder hver Gaard i Sognet;

under hver Gaard skulde staae saa mange Golonner,

som der ere mange Grene eller Arter af Landbrug, som

der er befalet at skulle forbedres, og i disse Golonner'

udfores f..Ex.: i) hvor mange Favne Steen- eller Jord-

Gjærde En havde opfort; — 2) hvor mange Kaalhaver

anlagt, og hvor store de vare; — 3) hvor mange

Alen slettet; — 4) hvormange Dagslaatte ploiet elier

spadet, og gjort til Græsager; — 5) hvor mange Favne

Griifler der vare gravede udi Myrer og sumpige Steder,

m. V. — hvilken Tabel Sysselmændene skulde aarlig
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overseni^e lil Kammeret. Dog menes tillige, at der for

Sikkerheds Skyld burde haves i Landet En som holdt

Control med Sysselmændene, havde en Gjenpart af

bemeldte Tabeller, sammendrog dem i, en General-

Tabel, og efter at den var sammenlignet med de spe-

cielle Tabeller, attesterede den, og sendte den til Kam-

meret, at lette sammes Arbeide. Foranforte Forslag

ville Hr. Stiftamtm. (Amtm.) behagentlig tage i Over-

veielse og derefter meddele Kammeret Deres gode Tan-

ker derom. Rentekammeret den 22. Maji 1784.

Rentekammer-Skrivelse til Aimtinand Thora- 22. Mai.

rensen, ang. Næriogsveienes Tilstand i Nord- og

Oster-Amtet i Island. Khavn 22. Mai 1784. —
Islandske Copieb. Litr. U, Nr. 692.

Ved de af Kammeret fra Åarene 1779 og 1780

indhentede Iagttagelser om N^eringsveiene paa Nord-

landet er bleven anmærket:

\) JoRDEBnuGET angaaonde : — d] at foruden de

mange vidtloftige 6de Strækninger, som tilforn have

været beboede, have de fleste nu beboede Gaarde

altfor overflcidigt Land, som de ikke paa meget nær

kunne benytte, da mange, endog de ringere, tilhore

en Græsmark af 1, 2 a 3 Miles Stdrrelse, hvorpaa

dog kuns fodes 4 a 5 K5er, 60 å 80 Faar og 3 a 4

Heste, uden at Opsidderen hoster nogen anden Nytte

deraf. At især de beboede Gaarde i Norder Syssel
(som ellers har mange forhen beboede, men nu ode-

'^8te, gode og græsrige Landstrækninger, f. Ex. 3 store

som gaae ud fra Fnjoskedalen, og en stor Land-

strækning ved Testareyke) have saa stort Land, at næppe
den femte Deel af Sysselets brugbare Parter beboet, men.
at Indbyggerne ikke desmindre klage over, at de have

hvorpaa t. Ex. anfcires, at da Præsten
Thorlak Jonsen udi Husevig for nogle Aar siden havde
^P^ygt en Hjaleie ved hans Præstegaard, skal Bdnderne



74 Rbntek. Skriv. ang. Landbrug m. v.

1784. have rottet sig sammen for at nedrive den, foregivende,

22. Mai. at Præstens Anlæg vilde foraarsage Mangel paa Græs-

ning paa Stedet.

6) Det som mest skader Jordbrugets Forbedring,

og bindrer dels Udvidelse, meldes at være Mangel paa

Grofler og Diger til Vandets Afledning, da dog samme

paa de fleste Steder let kunde foretages , eftersom
H

Grunden er hældende. Saaledes berettes, at udi

Oefjords Syssel findes fast ingen myr- eller mos-

agtig Plads, som jo med liden Vanskelighed kunde

udskjæres og forbedres, undtagen maaskee tvende Styk-

ker: det fdrste beliggende langs ad det saakaldte Stadar-

bygd, og det andet ved Bondegaarden Sakka, hvis Ud-

gravning vilde medtage noget mere Bekostning end

de andre; alle de mpsarlede og sumpige Steder udi

Skagefjords Syssel kunde ligeledes meget let for-

bedres ved Digning, dog med mindre eller stSrre Van-

skelighed og Bekostning. Af disse sidste nævnes: —
a] et Stykke Stær -Eng af 1 Miiis Længde og Miils

Brede, som begynder ved Thveraaen og strækker sig

ud til Gaarden Hofdale og ned til Herredsvandene, og

tilhbre nogle af Holum Bispestols Gaarde. Udgravningen

maatte her forelages paa den Maade : at man opkastede

Jorden af de „Kiler" (naturlige Kanaler), som have for--

meret sig midt i bemeldte Eng, og disse gjores dybere

og bredere; didhen maatte anlægges andre mindre

Grofter fra adskillige Steder i Egnen, og tilsidst det

ganske Vand bortledes ud til den Arm af Herreds-

vandene, som kaldes Trumba; — b) et endnu slOrre

Stykke Stær-Eng paa den vestlige Side afReynestad Kloster,

tilhorende nogle derunder liggende Gaarde. Her maatte

f5rst fuldfærdiges den af Sysselmand Spendrup i sin

Tid begyndte Jordvold mod Herredsvandenes Indbrud

i Engen, og en anden mindre ved Gaarden Marbæle,

for at modstaae Indbrud af en liden Elv, som l5ber

forbi Præstegaarden Glaumbæ, derpaa maatte en lang

,(Kil" eller Ganal, Stien kaldet, udgraves lige op til
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Sæmunder-aaen, og siden alle de andre Kiler, som 1784.

have formeret sig hist og her i bemeldte Enge, ud- Mai.

graves lige til Indsoen Miklevand, da Vandets Affald og

Engen hælder derhen. Bekostningerne og Arbeidet

hermed vilde vel blive anseelige, men temmelig for-

deelle, da mange Gaarde have Deel i Engen; —
c) Hegrenæsset, som har sumpige Marker, men som

ligge hoit og have Affald næsten allevegne; — d) en

Strækning af Mose, beliggende ved Gaardene Valne og

Alfgeirsvalle i Tungesveit, som med nogen Bekostning

kunde forbedres ved at uddiges; — e) paa Skageheden

adskillige græsrige Dale og lavt liggende Marker onfi-

kring Indsoerne sammesteds, som kunde uddiges og

forvandles til den bedste Enge- og Græsmark. —
Iblandt de sumpige Steder, i Hunevands Syssel,

som kunde let forbedres ved Digning , nævnes :
—

a) Aasene, hældende deels ned til Elven Blanda, deels

ned til Indsoen Laxaavand, da Præsten paa Hjaltebakke

skal have maattet tilstaae, at et stort Stykke Myr tæt

ved Præstegaarden kunde med hden Umage gjores til

en god Græs-Eng; — b) Svinedalen, hælder deels til

Elven, deeis til Indsoen Svinevaln; — c) Vesterhop,

vel fladere end de andre, men dog hælder ned til den

midt udi samme liggende Indso; — d) Thing, o: Egnen

omkring Thingdre Klostergaard ; — e) Vididalen; —
f) Vatnsnæsset; — g) de Ivende bekjendte sumpige

Pjeldveie: Midfjords- og Hrulefjords-Halsene kunde ved

Uddigning meget forbedres; — h) de Thingdre Kloster

tilhørende Gaarders Enge i Vatnsdalen, som i Aaret

i 720 bleve bedærvede, ved det at et Ejeldskred, som
bortdrev Gaarden Bjarnestad, opdæmmede den langs ad
t)aleo flydende Elv, hvoraf opkom en stor Indsd, som
borttog d^ meste af omliggende Gaardes Enge, da

I^alens Indbyggere skal have tilbudet Klosterholder

Gottrup at gjennemgrave Fjeldskredet eller Dæmningen,

at skaffe Vandet Afldb. — Ellers gjdres den An-

"^aerkuingj ai mange fladt liggende Myrer og Moradser,

1



*

76 RjBNTEK. Skriv, ang. Landbbug m. v.

<784. som man ikke sirax kan ansee for at hælde, have dog

22, Mai. beredt sig en Vei eller Ganal i Midlen, hvorigjennem

Vandet soger et sagte Udfald, som ved Hjelp af Kun-

sten meget kunde befordres, men over saadanne Steder

falder immer nogen Fart af Reisende, eJler Bonderne,

for at hente deres Ho, som til den Ende opkaste Jord-
^

broer over slige Aflobsrender, hvorved de blive til-

stoppede.
|

c) angaaende de tvende kongelige Klostere, Reyne-

stad og Thingore, berettes overhoved, at de vare i den

stOrsle Vanrogt; at et Stykke Eng, Stadarmyrar kaldet,

tilhcirende det forste, var allerede mesten fordærvet

og forvandlet til Morads, ved det Herredsvandene havde

gjennemgravet samme og der formeret en Ganal eller

Rende, hvilket dog kunde været forebygget, om den

Jordvold, som Sysselmand Spendrup havde begyndt at-

opfcire tvert over Indlobet af bemeldte Rende, var af

de senere Klosterholdere bleven fortsat;. — at der

udi Klostergaardens Hjemmemark laa 3 Hjaieier ode,

foruden 4 å 3 smaa Gaarde i Hegranæsset, 2 paa

Reykestranden og 3 paa Skagen, samt bele Vididalen,

bemeldte Kloster tilhørende. — Om Thing5re Kloster-

gods meldes især: at intet af Hans Maj*' Gods her i

Landet kunde formodes at være i slettere Tilstand end

dette, da de allerfleste Gaarde vare mere eller mindre

forfaldne og Opsidderne forarmede; at Klostergaarden

selv ikke var i bedre Tilstand: at Husene vare for-

faldne, at Hjemmemarken savnede nodvendig Gj5dsel

og var bleven fuld med Mos og paa sine Steder ganske ^
ubrugbar; at Engen var allerede fordærvet af over-

fl()dig Vand, Mos og Tuer, og opfyldt med forraadnet

Halm af forrige Aars Græs, hvilket ikke havde været

afmeiet. — Holums Bispegaards Behand]in45 berettes

ligeledes at have den Tid været overmaade slet, at

uagtet Gaarden har en god og vidtlciftig Hjemmemark,

var den dog bleven saaledes fors5mt og vanrbgtet, at

* Hjaieier vare lagt cide, og 2 Gaarde, der have
^
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næsten ligesaa stort Land som Bispegaarden selv, hen- 1784.

lagte til dens eget Brug; al den Bispegaarden lilhcirende 32. Mai.

Eng var paa mange Steder mosbunden, deels fordi

man nu ikke, som i forrige Tider, forstod, elier havde

forsdmt, at betjene sig af den midt efter Engen rin-

dende Bæk, til at vande og gjcide samme, til hvilken

Ende de Gamle skal have anlagt ordentlige sraaae Ren-

der ud fra bemeldte Bæk, og som endnu med liden

Umage og Bekostning skal kunne sættes i brugbar

Stand igjen, deels af det fra Fjeldet nedstyrtende Vand,

som haver paa mange Steder forvandlet Engen til Mo-

rads, der aldrig er bleven udskaaren; endvidere skal

og til denne Engs Bedærvelse have bidraget, at den

Bæk, som flyder gjennem Bispegaarden, og f5r l(3b

gjennem Engen, er nu bleven tilstoppet. Et Stykke af

bemeldte Eng, som ligger nærmest Bispegaarden, be-

rettes at have givet i Aaret 1755 ikke over 20 Læs

men da Lavmand Marcussen lod det udskjære,

hvilket ikke kostede mere end 1 Karls Arbeide i tvende

l^age, gav det den samme Hest 96 Læs; siden den

Tid skal det aldrig være bleven udskaaret, saa at det

i Aaret 1779 ei alene er bleven slettere end for, men
bavde endog anstukket og medtaget et godt Stykke af

den nærmest liggende Eng. — Forbemeldte trende

I^oster have. vi ikke skullet undlade at communicere

Amtmanden, med tjenstlig Anmodning: at De ved

^eres Reiser i Amtet vilde erkyndige sig om de derudi

^'fiirneldte Mangler, samt drage Omsorg for, at de efter

^^lighed kunde vorde rettede for Eftertiden.

fi] Torv til Brændsel berettes at findes paa adskil-

**§e Steder udi Skagefjords Syssel, saasom Hjalte- og

Solbeinsdalen, Oslands- og Slettehlid, Hofdcstraud og
Skagen, samt paa de fleste Steder udi Oefjords, Hune-
vands og Norder Sysseler, men at Indbyggerne altfor

l»det betjene sig deraf, men brænde fast overalt Gjcid-

selen. Hr. Amtm. vilde derfore, i Anledning af den
^or Tdrveskjærens Optagelse allerede udlovede Præmier,

1
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1784. S(5ge ved alle Leiligheder at opmuntre Indbyggerne til

22. Mai. at betjene sig af samme, for derved det meste mueligt

at spare deres GjOdsel.

2) Fiskerierne angaaende. Til at opmuntre Torske-

fiskeriel i Olafs-, Hedins- og Siglefjordene, da Indbyg-

gerne der, som i fast alle andre Fiskeleier, ikke nok-

som forstaae Tilvirkningen af Fangsten, hvorfore den

ofte maa.bedærves i Mangel af Saltning, er foreslaaet,

al det der anlagte Salterie maatte udvides derhen, at

.
Afsætningen af den ferske Fisk kunde blive hastigere,

til hvilken Ende der, naar stærk Fiskerie indfaldt, altid

raaatte være en 8 a 1 Gærings Baad ved Haanden, for

at transportere Fisken fra Salteriet til Handelsstedet.

Foruden Torskefiskeriet meldes , at Havkallefangsten,

hvortil disse trende Fjorde frembyde den bedste Lei-

lighed, samt Helleflyndre- ,' Graasei-, Kuile-, Aale- og

Silde-Fangsten kunde gjores til en langt vigtigere Næ-

ringsvei endnu, især den sidste, da Sildesværmen skal

undertiden gaae meget yppig endog indtil det inderste
* •

af Oefjorden. Det er anseet at være meget onskeligt,

om forbemeldte trende Fjorde, der have saa mange

(jde Hjaleier og Gaarde, ja, at der udi Hedinsfjorden,

som f(5r har bestaaet af 14 til 15 Gaarde,' ikkun een

eneste Gaard, nemlig Vik, er beboet, kunde, da de

alle ere saa gode Fiskevær, blive bedre beboede, om

hvilket altsammen Hr. Amtmanden vilde meddele Kam-

meret sin gode Betænkning, om ikke dertil kunde være

noget bekvemt Middel at udfinde. — Udi Hunavands

Syssel berettes, at udi forrige Tider skal have været

anseelig Saltvands - Fiskerie endog i det inderste af

Mid- og Rutefjordene, saavel som paa Vatnsnæsset, men
især paa Skagestranden, i Fiskeriet Riv, hvor der ofte

indtræffer et godt ToVskefiskerie Sommer, Foraar og

Efterhost, og at det ikkun sjælden kan hænde, at Soen

udenfor Skagen, saavel som de fleste Udhukker af Nord-

landet, blive ganske forladt af Fisken, men at især

Mangel paa duelige Baade, Seilads og Redskaber gjdr,
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at Indbyggerne her ikke kan sbge Fiskeriet paa Havet, 4784.

samt drive Havkallefaogsten, som her skal være meget 22. Mai.

fors5mt; især beklages, at Gaarden Månavfk, paa den

yderste Pynt af Skagen, er (5de, da den ligger saa

bekvemt til et Fiskeries og Salteries Anlæg, da Trans-

porten dertil fra de omliggende Fiskepladser er let, og -

Farvandet sikkert til Hofsos Handelssted. — For ellers

at ophjelpe Sallvands-Fiskeriet, og især Havkalle-Fang-

sten, er del blevet indberettet, at man paa mange

Steder paa Nordlandet, som derli! mangler baade dyg-

tige Baade og Indsigt i bedre Seilads, kunde anvende

sondmcirske Baade i Vaar- og Havkalle-Værliden, saa-

som der ikke skal falde nogen betydelig Brænding.

De norske Baades Sldrrelse og Kostbarhed formenes

at ikke bcir afskrække Nogen fra deres Brug, da de

kan gjbres saa store og smaae rpan vil, ja indtil et

Tomands-Far, og dog beholde deres Bygningsmaade

og Seilads; det kom ikkun an paa, om der kunde

indfyres den Forandring i Bygningsmaaden, at Baadene

beholde nogel baade af den norske og islandske Byg-

ningsform, saaledes at Bunden beholdt næslen eller

aldeles den fcirsle, men Siderne af Baaden .den sidste,

Seiladsen troes og at kunne nogel forandres, og indrettes

efter den scindenfjeldske, ligesom adskillige i Island skal

have begyndt at bruge den saakaldle Sprcid- Seilads.

Af denne Art af Baade skal ellers Assistent Poltz have

bygget en paa Scinderlandel, der, endskjondt den var

liden, dog skal være brugt med Nytte. — Til Forelle-

fangst udi Saltvand er berettet, at der udi de trende

forbemeldte Fjorde, nemlig Olafs-, Hedins- og Sigle-

Qordene, især den fyrste, gives den ypperligste Lei-

lighed, saavel som paa mange Steder i Skagefjords og

Hunevands Syssel, men at samme, saavel som i de,

mange fiskerige IndsSer i bemeldte Syssel, meget for-

sømmes, mest formedelst Mangel paa Kundskab om at

tilberede tjenlige Forellegarn, samt de relte Haandgreb

og Omgangsmaade med Fangsten, som Indbyggerne
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1784. ved Myvand i Norder Syssel bruger; ellers er anmær-

22^Mar ^'^^J meget skader Forellefangslen i Elver og

Indseer, at Indbyggerne fange dem i Leegtiden.

Dette have vi ikke kunnet undlade at tilmelde Hr.

Amtmanden til Deres nærmere Overveielse og Be-

tænkning. Ligesom og De ville see at opmuntre Ind-

byggerne paa Nordlandet at drive saavel deres Salt

som Færskvandsfiskerie, for i det mindste at spare

noget af Fiskeriets Stigning paa Sonder- og Vester-

landet, der falder dem saa kostbart. Rentekammeret

den 22. Maji 1784.

22. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftarntmand Thodal og

Biskoppen i Skalholt, Finnur Jonsson
,

ang.

Villingaholt Kirkes ^og Præstegaards Forflyttelse.

Khavn 22. Mai 1784. — Canc. Brevb. for 1784, Nr.

875, S, 728-729.

P. M. Efter det af Deres Hoiærv. under 14. Aug.

1783 gjorte Forslag om Villingeholts Kirkes og Præste-

gaards Forflyttelse, skulde man tjenstligst have Hr. Stift-

befalingsm. og Deres H5iærv. tilmeldet , at bemeldte

Kirke og Prsestegaard kan foranstaltes forflyttet til den

foreslagne Husmandsplads Hellir, og der istandsættes,

da Bcinderne i begge Sogner bor gjore Arbeidet ved

denne Forflytning. Og, som det allern. har behaget

Hans kgi. Maj* af Skatkammer-Kassen at skjænke 60 Rd.,

som til de fornodne MateriaHer ved Bygningen behoves,

hvilke man idag har anmodet den islandske Handels-

Direction at foranstalte betalte i Island paa Hr. Stift-

befalingsm. og Deres Hoiærv. Requisition; saa skulde

man tjenstligst anmode Dennem at ville lade disse Penge

imodtage, og see dem anvendte paa bedste Maade

til det saaledes bestemte Brug. Det kongelige Danske

Cancellie den 22. Maji 1784 ^

O Ved Cancellie-Skrivelse 19. Juni (Brevb. sst. Nr. 1040, S.



Instruction for Fabrikmesteren. 81

Instruction for Fabrikmesteren ved Reykja- ^"784

viks Fabrik i Island. Khavn 1. Juni 1784.

Denne Instruction er udfærdiget af den administrerende Dii'ec-

tion for den islandske Handel, og er tiykt i Pontoppidans Sam-

linger til Handels-Magazin for Island II, 128—132. En reen-

skreven Concept, hvorpaa Datum er sat: 4, Januar 1784,

noget forskjellig i de enkelte Udtiyk fra den trykte, findes i

det islandske Departement.

Instrux for Friderich Christian Giese, som Mester

paa Reichevigs Fabrik i Island.

\] Ved Ankomsten til Reichevig henvender han sig

til Kj(5bmand Sunckenberg, der herfra er tilskrevet, at

skulle anvise ham efter Leiligheden forncident Husrum,

indsætte ham i Tjenesten og give ham alle de Anvis-

ninger og Underretninger, han som Fremmed i Landet

og ved Fabriquen kunde trænge til, samt for Resten

altid i Raad og Daad al gaae ham lilhaande, saa al de

med fælles Kundskab og en forenet Velvillighed soge

at fremme Fabriquens Gavn og Bedste. — 2) Da Kjob-

manden er betroet den daglige Opsigt med Fabriquen,

ligesom ham ogsaa er paalagt Regnskabsforeisen, saa

retter Mesteren sig efter de Foranstaltninger, som af

ham maatle foies, og forelager Intet i Henseende til

Fabriquen og dens Indretning, uden efter Overlæg med
Kjbbmanden og med hans Samtykke. — 3) Naar Me-

steren har tiltraadt sin Tjeneste, raaa han sOge at gjcire

sig Fabriquens Tilstand fuldkommen bekjendl. Han

maa underrette sig om , hvad Forraad der ved Fabri-

quen haves af raae Materialier, Uld og Garn, og af

hvad Slags Bonitet og Spind, samt hvad Qvantitet man

kau gjore Regning paa deraf aarlig at erholde af Fa-

briquens Arbeidere og af Fremmede; han calculerer

derefter, hvor mange Vævstole og til hvilke Fabrikata

872—873) tilmeldes, at Handels- Directionen har foran-

staltet Pengene udbetalte paa Orebakke.

KB. C

1. Juni.

I
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4784. der bestandig derved kan underholdes i en uafbrudt

1. Juni. Beskjæftigelse; han seer efter, hvad Arbeiderte der i

hvert Slags, og af hvad Færdighed, ved Fabriquen

findes; om deres Antal maatte formindskes, eller kunde

formeres; han overlægger til den Ende, om Spindingen

maa forciges, om Proverne, hvorefter hidtil er spundet,

maa forandres, om Omgangsmaaden med Uldens og

Garnets Behandling kan forbedres, og hvorledes; han

betragter den Fod, hvorpaa Spindet, "Vævningen og den

fivrige Fabrique-Behandling hidtil er bleven betalt; han

examinerer, hvorvidt Fabriquen dermed kan bestaae,

hvorvidt den kommer overeens eller afviser fra den

Betalingsmaade, som har Sted med andre ham bekjendte

Fabriquer, som arbeider i samme Varer; han beregner,

hvad Stykket af hver Sort nu paa nærværende Fod

koster Fabriquen, og anmærker, om noget og hvor

meget mueligen kunde bespares. Naar han om alt

dette har faaet en nbiagtig og fuldkommen, Kundskab,

afgiver han derom sin Betænkning, og om han finder,

at noget burde eller kunde forandres eller forbedres,

gjiSr han dertil Forslag, som han leverer til Hr. Laug-

mand Markusen ^ og Kjcibmand Sunckenberg, dog haver

han desuden aarlig til den administrerende Direction

at indberette, hvad han saaledes til dem har propo-

neret, som og hvad han ellers, Fabriquen angaaende,

maatte finde nodig at erindre. — 4) De Fabrikala, som

for del fbrste bliver Fabriquens Formaal at levere, ere:

Pak og Pyk, Klæde, Smal-Tviffel, Kirsay og Vadmel,

hvilke alle maa i Bonitet svare til de authoriserede og

ved Fabriquen liggende Prciver. — 5) Mesteren paa-

seer og bliver ansvarlig til, at alle de saavel til foran-

forle som andre Fabrikata, der mueligen ved Fabriquen

maatte blive forfærdiget, forbrugende Malerialier ere

af god og forsvarlig Bonitet, at Intet deraf forrin-

ges eller forkommes, men all bliver anvendt til sit

* Magnusen, tirigt., Pontopp.



Instruction Fon Fabbikmesteren. 83
*

egentlige Brug, og ved Forarbeidelsen tilborlig og paa 1784.

den rette Maade behandlet; at Fabriquens Arbeidere 1. Juni.

ingen Tid gaae ledige, men stedse holdes i en nyttig

Beskjæftigelse, og flittigen, troligen og retteligen op-

passe deres Arbeide. Han maa derfor med Aarvaa-

genhed, Nidkjærhed og et sindigt Overlæg have overalt

Tilseende, rette og undervise Arbeiderne, opmuntre de

duelige, lærvillige og flittige, advare de dovne, skjodes-

l5se og ulærvillige. Frugter ikke alvorlige Advarsler,

overlægger han med Kjdbmanden, hvad Tvangsmidler

der efter Omstændighederne til Rettelse kunde anven-

des. ' Blive disse ogsaa uden Virkning, ville vi paa

Kjbbmandens og Mesterens derom gjorende fælles Fore-

stilling forafskedige de som saaledes findes uforbeder-

lige. — 6) Fabriquens Redskaber og Inventarier tilseer

Mesteren, al de ei mishandles, fordærves eller for-

kommes, ligesaa, at* med Ild og Lys varhgen af Arbei-

derne i Fabriquen omgaaes
,
paa det at ingen Ulykke

eller Skade ved en skjodeslos og uforsigtig Omgang

dermed skulde foraarsages. — 7) I Henseende til den

fornodne Rigtighed , som Mesteren bor at holde og

ifteddele Regnskabsfdreren over imodtagende Maleria-

her, afleverende Fabrikata, og over hvad Vedkommende
i Betaling eller Arbeidsldn, efter de for nærværende

Tid gjeldende efler herefter nærmere fastsættende Ta-

riflTer, tilkommer, retler han sig efler hvad hidindtil har

været i Brug, eller hvad Kjobmanden maatte finde

passeligst og ordentligst at burde folges, indtil om no-

get nærmere Reglement i Tiden i den Henseende maatte

blive fastsat., — 8) Da det imellem del kongelige Rente-

kammer og Handelen saaledes er bleven afhandlet, at

man, for at udbrede Kundskaben af Fabrique- Spind

og Vævning blandt Indbyggerne i Island, vil antage

ved Fabriquen til Underviisning nogle unge lærvillige

Personer af begge Kjdn af Landets Bdrn, som foruden

andre Yilkaar, man vilde tilstaae dem, skulde tillige
,

nyde fri Huus og Underholdning i den Tid, de vare
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1784. ved Fabriquen, hvorfra de skulde udgaae, naar de

havde naaet den fornodne Fuldkommenhed: saa maa
1. Jum.

Mesteren, tillige med Kjobmanden, saasnart mueligt,

overlægge og indmelde, naar og hvormange saadanne

Personer paa eengang kan antages, og hvorledes dem

paa bedste Maade kan forskaffes fornødent Husrum og

Underholdning. Del bliver Mesterens Pligt, med Vel-

villighed, Retskaffenhed og Flid at antage sig disse

Personers Underviisning, og at bibringe dem den for-

nbdne Kundskab og Færdighed i den mueligste korteste

Tid, efter enhver Persons særdeles Nemme og Begreb,

hans derpaa anvendende Flid og Umage vil man heller

ikke lade ubel5nnet, men være betænkt paa at tilstaae

ham en passende Douceur for hver Person, som med

den fornodne Færdighed udgaaer fra Fabriquen. —
9) Med de ham herfra medgivne Farve-Urter lader han

Farvemesteren anstille noiagtige Prover, og indberetter

derefter hvorledes samme ere udfaldne, og om de,

som man dog ikke vil haabe, skulde bhve forskjellige

fra de Prover, som dermed allerede- ere gjorte. —
10) For denne hans Tjeneste, som Mester paa Reiche-

vigs Fabrique, skal han nyde, fra den Tid, han kommer

til Island, 80 Rigsdaler aarlig L(5n, og derforuden, som

nærmere skal blive bestemt, for hvert Stykke forarbei-

det T()i, som han fra Fabriquen leverer, saa meget, al

det tillige med Lonnen skal udgjbre 200 Rigsdaler om

Aarel. — Skulde man, enten formedelst en anden Ind-

retning af Fabriquen, eller af andre Aarsager, ikke

længere have hans Tjeneste forneden, eller og han

selv ikke længere skulde have Lyst til derudi at for-

blive, skal fra begge Sider et Aar f(5r end Aftrædelsen

skee lovlig Opsigelse.

«. Juni. Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af et

nyt Finants-CbUeginm m. v. Frederiksberg 2.

Juni 1784*. — see Cancellie-Plakat 18. Juni 1784.

O Reskripter til de Deputerede i Finants-CoUegib, til Ge-
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Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho- ^84.

dal. Amtmand Stephan Thorarenseo samt begge .^f;,^^

Biskopperne i Island, ang. Kirkernes Regnskaber

og Visitatser m. v. Khavn -5. Juni 1784. —
Canc. Brevb. for 1784, Nr. 953, S. 791—792.

P. M. Ligesom det ved kgl. allern. Befaling af

^. Juli 1781 ,
forsaavidt Hans Maj*" forbeholdne Jorde-

godser paa Island angaaer, er befalet, noie at paasee

og vaage over, at Kirkerne paa bemeldte Godser ei

alene blive aarligen visiterede, men og ved den Lei-

lighed paa det noieste efterseete, saml antegnet: saa-

vel hvad Brostfældigheder derpaa maatte findes, som
~

og hvorledes og hvorvidt disse fra Aar til Aar blive

istandsatte, og enhver Kirkes Indkomster dertil heho-

rigen anvendte, til hvilken Ende der hvert Aar skal

indhentes ei alene paalidelige Beretninger om alt For-

anfcirte, men og tiUige af Forpagterne, som blive at

tilholde uvægerlig al istandsætte hvad Brost der be-

findes
,
en riglig Forklaring og Regnskab over enhver

Kirkes Indkomster og sammes Anvendelse, paa det

derefter aarlig kunde indsende^ en udforhg Beretning

derover; ~- saa skulde man tjenstligst anmode Hr.

Stiftbefalingsm. og Hr. Amtm. , saml Deres Htiiærvv. al

paasee og foranstalte det samme i Henseende til Dom-

kirkerne og de derunder henhorende mindre Kirker,

saavel som for alle ovrige Kirker paa Island, der ikke

i det allerede ergangne.kgl. Reskript ere indbegrebne,

og forsaavidt disse Kirker angaaer herlil al [indsende

beretning. Det kgl. Danske GancelHe den 5. Junii 1784.

heimeraaderne Grev Schimmelmann, Grev Reventlow, Schil-

(len, Conferentsraad Agerschow og Etatsraad Wendt, samt

til Skatkammeret og til Over-Bankdirectionen 2. Jmii 1784.

Siell. Tegn. LXXXXI, 724-730. Canc. Promemor. til de

kongelige Collegier 3. Juli 1784 i Uddrag hos Fogtm. VI.

2, 773-774.

1
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5^3um
Cancellie-Skrivelse til StiflbefalingsmandTho-

dal og begge Biskopperne i Island, ang. For-

anstaltninger mod Landskylders Nedsættelse paa

Jordegods. Khavn 5 Juni 1784. — Canc. Brevb.

for 1784, Nr. 954, S. 793—795. Lindahl (S. 5) og efter ham
TJiorsteinson (S. 145) anfGre Datum migtig: „25. Junii".

P. M. Ved at igjennemgaae de ifcilge Gancelliets

Skrivelse af 7. Junii a. p. afgivne Betænkninger: om
det ikke for det beneficerede Gods i Island kunde,

ligesom for Kongens Jordegods allerede er iværksat ved

Reskriptet af 19. Maji forhen, forbydes, at Landskylden

ikke egenvillig maa nedsættes, synes det, som baade

Hr. Stiftbefalingsm/ og Stiftsprovst Halfdan Einersens

yttrede Tvivlsmaale imod denne Foranstaltning alene

reiser sig af enslags Misforstaaelse af Reskriptets Hensigt,

ligesom om det paa den ene Side skulde sigte til en

virkelig Forhciielse i den rette Landskyld, og paa den
anden Side vilde give Anledning (il, at Nedsættelser

vilde mere almindelig sdges og komme i Gang, da der

dog ved Reskriptet ikke er sigtet til nogen af Delene,

men blot til, at Gaardene, hvor disse maatte være af-

fældte uden gyldige Aarsager eller lovlig Omgang,

maatte i Tiden, saavidt mueligt, bringes igjen til den

rette Afgift, det er: den, som virkelig bor svares efter

Jordebogerne, ligesom tvertimod, at hvor Nedsættelse

uomgjængelig maatte skee paa nogen Gaard, formedelst

lagen Skade ved Sandfog, Elve- eller Sobrud, eller

andre deslige ulykkelige Hændelser, saadant da maatte

skee paa lovlig Maade, og efter foregaaende Besigtelse

og Undersdgning, samt med fornoden Authorisation, og

hvad Hr. Stiftbefalingsm. og bem** Provst Einersen har

erindret ved dette Slags Besigteiser, saavidt de skulle

skee ved Sysselmændene og tiltagne Mænd, sees ikke

at kunne komme i Betragtning til Hinder for denne

Sag, da disse ere de sædvanlige Rettens Middel, som
Loven selv forlængst har anordnet til dette Slags For-
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retninger, og om man endog vilde antage, at nogen <784,

Feiltagelse derved kunde begaaes, saa vil samme vel ^T^r*^'
Dw Juni*

kunne rettes ved Sagens paafdigende nærmere Behand-

ling, saavel af den hciiere Ovrighed, som vedkommende

Collegier; man kan altsaa ei troe, at forberorte Van-

skeligheder ere af den Vigtighed, at de bor standse

den i denne Henseende forehavende Foranstaltning i

Henseende til det geistlige og de offentlige Stiftelsers

Gods, allerhelst da foranforle Erklæringer selv ikke

utydelig give tilkjende, at detslags Misbruge, som der-

ved sigtes til at hæve, virkelig gaae i Svang, og D. H.

Hr. Biskop Johnsen bifalder denne Foranstaltning, hvortil

kommer, at det og vilde være at befrygte, at det, som

heri er begyndt for Kongens Gods, let kunde blive x

uden Frugt, om en lige Foranstaltning for det ovrige

pubHque Gods ikke fandt Sted; hvilket man ikke har

skullet undlade Hr. Stiftbefalingsm. og Deres Hoiærvv.

herved tjenstligst at tilmelde, og da saavel De, Biskop

Johnsen, som meerbemeldle Stiftsprovst Einorsen have

anmærket, at nogle Sysselmænd foretage sig at ned-

sætte Tienden, som skal svares af visse Gaarde, men

ikke Landskylden, hvorved de pia Corpora, til hvilke

Tienderne ere henlagte, tage oiensynlig Skade, saa

ville De og see saadan Tiendens egenvillige Nedsættelse

forebygget for Fremtiden. Det kgl. Danske Canceilie

den 5. Junii 1784. ,

Reskript til Biskop Hannes Finnsson i Skal- n-

holt
, ang. Degnepenge ved Hospitalet paa Gufu-

nes. Fredensborg 11. Juni 1784^. ~ Bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1785. Noiske

Tegn/ XLII, 403^—404.

Christian den Syvende &c, V. G. T. Os er aller-

und, bleven refereret en fra Hr. John Hannes5n, Præst

') Hentek. Skriv. 2. August 1785; Canc. Skriv. 30. Septbr.

1815.



88 Reskr. ang. Dbgnbpenge.

1784. (il Mosfeld og Gufunes Kald paaVort Land Island, ind-

kommen Ansogning, hvori han anholder, al, da hans

aarlige Indkomster næppe belobe sig til 26 Rd., Degne-

lonnen ved Gufunes Hospital, som ligger i hans Anuex,

maalte ved nuværende Degns Afgang henlægges tiJ

hans Kalds Forbedring, imod at han besorger hvad

Degnen ved Hospitalet tilkommer, saavel som og den

daglige Rcin med Lemmerne. Thi give Vi dig hermed
tilkjende, al Vi, efter saadan herom allerund. gjorte

Ansogning, samt vedkommende Gollegiers Betænkninger,

allern. ville have bevilget, at Degnelonnen ved Gufunes

Hospital maa, efter nuværende Degns Afgang, henlæg-

ges til bemeldte Hr. John Hannesens Kalds Forbedring,

naar den af Vores Gasse bestemte Betaling ikke derved

forhoies; og skal han være forphgtet, foruden hvad

han som Præst og Sjelesorger bcir forrette ved Hospi-

talet, tillige at have noie Indseende med, at den dag-

lige Oveise med Bon og Sang, hvortil Lemmerne ere

vante, bestandig vedligeholdes. Derefter du dig aller-

und, haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efter-

retning at tilkjendegive. Befalendes &c. Fredensborg

den H. Junii 1784.

18. Juni. Forordning ang. Væg;t og Maal paa Island.

Frederiksberg 18. Juni 1784. — Ved Rentek.

Civcul. til samtlige Sysselmænd og Landfogden i Island , dat.

6. Juli 1784 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 710) sendes to Exem-
plarer til hver af bemeldte Embedsmænd. Forordningen er

publiceret paa Althinget 1786 og trykt i Althingsbogen s. A.

Nr. XII, S. 14, 21—30. — Norske Reg. 50, 217^—223. Ori-

ginal-Aftryk hos Hopfiner. Qvart-Forr. for 1784, S. 84—91

5

Schou VIII, 462^468. - Forordningens % 1-23 er trykt som
Bilag XIV til For. 13. Juni 1787 (Dansk Udg. S. 70-7.5). -
Islandsk Oversættelse ligeledes § 1—23 som Bilag xiv til den

islandske Udgave af samme Forordning S. 130—135.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., al lige-

som Vi ved Forordningen af 30. Maji 1776, dens 12.

1
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Afdelings 3. Art allern. have afskaffet den lil den Tid 1784.

i VorL Land Island brugende Maal og Vægt, og i den 18. Juni.

Sled befalet at indfore de ved Forordningen af 10. Ja-

nuarii 1698 i Vore Riger Danmark og Norge anbefalede

Vægt og Maal; saa have Vi, til Opfyldelsen af denne

Vores allern. Anordning, ikke alene befalet Vores Rente-

kammer at oversende til Sysselmændene paa bemeldte

Island det fornddne Antal af de nødvendigste Sorter

justeret Maal og Vægt, til Brug saavel ved Stridigheders

Åfgjorelse især paa Handelsstederne, som og lil Mo-

deller af hvad Maal og Vægt Almuen til eget Brug

maatte ville indrette, h^^lke Sorter Maal og Vægt Sys-

selmændene skal være forbunden stedse at holde i

forsvarlig Forvaring, paa det at de, som Inventarier

ved deres Embeder, kunde fra Formand til Eftermand

afleveres ; men endog, til beqvemmere Efterlevelse af

denne Vores Befaling, have Vi hermed for Indbyggerne

i bemeldte Vort Land Island allern. villet bekjendlgjore

til allerund. Efterlevelse saa meget af Forordningen af

10. Januarii 1698, som dennem vedkommer:

1) En dansk Alen skal indeholde 2 danske Fcid-

der, og deles i Qvarteer, ottende og sextende Dele.

Hver dansk Fod er en halv Alen og holder 12 Tom-

mer, og hver Tomme 12 Linier eller Straae. En dansk

Favn er 3 Alen eller 6 Fodder. — 2) Den danske

Korntdnde, som uden Top holder 144 Potter, skal be-

slaae af 8 Skjepper, og hver Skjeppe holde 18 Potter.

En Olt5nde skal holde 136 Potter, 1 Anker 39 Potter

*>g en Tranionde 120 Potter eller 15 Kutlinger, halve

fjerding og. mindre Dele af hvert Slags efter Propor-

*'*Qti. En dansk Pot holder 4 Pægle, og en Pægel 2

halve Pægle. — 3) Sexten danske Pund skulle gjore

Lispund og 20 Lispund et Skippund. Et Pund hol-

2 Mark eller sexten Unzer eller to og tredive Lod.

^ Lod fire Qvinlin og 1 Qvinlin fire Ort. Af Sblv-Vægt

eller Ccilnisk Vægt skulle 17 Pund være ligesaa tunge

16 Pund dansk Vægt. I 5vrigt deles et Ccilnisk
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1784. Pund i Mark, Unzer, Lod, Qvinlin og Orl, ligesom det

18, Juni. danske Pund. — 4) Al Vægt og Maal, som i Kj6b og
"'^"^

Salg, saml al Slags Handel og Oppeborseler maa bru-

ges, skal være lilbcirligen stemplet eller brændt, om

det ellers skal agtes for lovlig Vægt og Maal — 5) Lige-

som Magistraten i Kjobenhavn herefter som hidtil bliver ^

ene berettiget til at lade gjcire, stemple, brænde og

forhandle al Vægt og Maal, saavel for Handelen paa
r

Island baade til eget Brug og Udsalg der i Landet,

som og til Åfbetjening for Ovrigheden sammesteds i

deres Embeds-Forretninger; saa lade Vi nu for enhver

af de 21 Sysselmænd sammesteds anskaffe og opsende

folgende nijdvendigste Sorter justeret Maal og Vægt,

nemlig: \ Korn-Skjeppe, 1 heel og i halv Kutling, begge

uden Skaft til torre Varer, 1 heel og 1 halv Kutling

med Skaft til Tranmaal, 1 Potle- og i halv PoUe-Maal,

saml \ heel og \ halv Pægel, samtlig af Tin, \ ordi-
j

nair Jern-Alen og ^ to Lispunds Bismer; hvilke Sorter

Maal og Vægt skulle tjene til Brug saavel ved Stridig-

heders Afgjorelse om Maal og Vægl, være sig imellem

Indbyggeroe indbyrdes eller paa Handelsstederne, som

og til Modeller for hvad Maal og Vægt Almuen forfær-

diger til eget Brug; og skulle Sysselmændene være

forbundne til stedse at holde dem i forsynlig Forvaring,

hvorfor de og som Invenlaria ved deres Embeder fra

hver Formand iii Eftermand skulle afleveres, hvormed,

saavel som alt Andet, der angaaer Vægt og Maal og

sammes rette Brug, Stiftamtmanden og Amtmanden, hver

for sit Amt, skulle have vedbbrlig Opsyn. — 6) Efter ^

disse Maal tillades Sysselmændene at justere Skjepper,

hele og halve Kutlinger, hele og halve Potter, hele og

halve Pægle, saml Alenmaal, som Indbyggerne maalle

behove og forlange til Efterrettelighed i deres Huse,

men ikke Bismer-Vægl, ei heller nogen Maal, enten til

Brug ved Handelen elier for dem selv, som Original-

Maal, da alt saadanl Maal uvægerlig bor anskaffes fra

Kjøbenhavns Jusleer-Kammer. Ingen maa og i Island
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uuderstaae sig til selv at justere Maale-Kar eller Alen- 1784.

niaai til Husbrug, som han forfærdiger, eller saadant 18. Juni.

Maal til Andre afhænde, inden det er af Sysselmanden

efter Original-Maalet justeret og brændt. 1 vidrig Fald

forbryder den, der bruger saadant ujusteret Maal, for-

uden Maalet selv, hvad han hver Gang handler med
til Angiveren, og desuden til Stedets Fattige den fyrste

Gang Hgesaa meget som dets Værd, men anden Gang

det dobbelte. — 7) De Mærker, som brændes paa de

saaledes justerede Maal, skulle rettes efter dem, der

findes paa Original-Maalene, paa det nær, at derpaa

i Stedet forK., som er Kjøbenhavns Mærke, indbrændes

de forste Bogstaver af Sysselernes Navne, saasom: N. M.

Norder Mule; S. M. Sonder Mule; 0. S. Oster Skapte-^

felis; V. S. Vester Skaptefells; H. N. Hnappedals-; S. N.

Snæfellsnæs; B. st. Bardestrands; S. T. Strande; H. V.

Hunevands; Sk. SkageQords; O. Oefjords Syssel og

saa fremdeles. Og paa det forbemeldte Original-Maal

og Vægt desbedre kan undgaae al Beskadigelse, maa

Samme stedse holdes saaledes foi-varet, at det ikke

bruges uden alene naar det behoves til Rettesnor, en-

ten for andre Maals Justering eller for de om Maal og

Vægt forefaldende Stridigheders Afgjbrelse. — 8) Saa-

som alt gammelt Maal og Vægt i Island allerede er

befalet at sættes ud af Brug, og altsaa hverken delte

eller noget andet, end det ved Taxte- Forordningen af

30. Maji 1776 3. Art., samt ved denne Forordning paa-

budne bor findes sammesteds, saa skal og hver Syssel-

tnand herefter have Magt og Rettighed til at bemægtige

sig og cassere som ulovhg al saadan Vægt og Maal,

Som han i hans Syssel maatte finde at bruges uden at

vsere stemplet eller brændt, enten i Kjiibenhavn eller

'^^ ham selv eller Formænd i Embedet, saavidt dem
derved er tilladt at stemple eller brænde. — 9) Med
det rette Danske Alenmaal skal maales alle Slags

Baand, Snorer og deslige, som i Alental pleier at for-

handles, samt Lærred, Klæde, Vadmel, Katlun og alle
V

I
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-

1784. Slags Sloffer af Silke, Uld og Linned, og def midi paa

18. Juni. Toiet. Dansk Ålen- og Favnemaal skal og bruges til

"""^"^^^
Gjerder, Grofler og andet Jordarbeide, saml al Maaling

af Jord og Grund. — 101 Alle maalende Vare, som

gjore mindre end en Tonde, skulle maales og sælges

efter hvert Slags Varers Beskaffenhed med Skjepper,

Kutlinger eller halve Kutlinger, og naar deraf sælges

mindre end en halv Kulting, skal det maales med rette

stemplede Polte- og Pæglemaal, og saaledes skulle og

alle vaade Vare maales og sælges. — 11) Ingen Maale-

tonde, Skjeppe eller Kuttingmaal maa bruges uden

de, som ere lilborligen stemplede eller brændte, og

skal alt det, som dermed maales af lorre Varer, lovlig

istyrtes med Skuffer, uden siden at trykkes elier skud-

des. — 12) Alle lorre Varer skulle maales uden Top,

og stryges efter Bredden, ingenlunde med den blotte

Haand, men med et Hnierel rundt Strygholt, uden alene

Steenkul og andre Kul, saml Bark og Kartofler, og

deslige store Frugter, som maa maales med en lovlig

Top. — 13) Med Korn-Tonden skal maales alle Slags

Komvare og Frugter, og efter Korn-Tonden indrettes

Maale-T(5nden til Kul og Kalk; men Maale-Tonder til

Steenkul og Bark efter Salt-Tonden. Humle skal ei

sælges med Skjeppe, men efter Vægt. -~ 14) Ingen

anden end dansk Vægt maa bruges til at veie Victua-

' lier, Kramvare eller andet, hvad Navn del haver, som

pleier og bcir sælges efter Væglen. Massiv Solv og

Guld skal veies med Colnisk Vægt, som her er lignet

og stemplet. — Apotheker-Vare, som til Medicamenter

forskrives, veies med sædvanlig Medicin-Vægt; men naar

de sælges i stort, veies de, som alt andel, med slemplet

dansk Vægt. — 15) Paa Veie-Skaale skulle Armene

være af lige Længde og Tykkelse, og Skaalene lige

tunge, al naar Godset omskiftes i den Skaal, Loddene

ligge, og Loddene i Godsets Skaal, skal samme Lighed

i Vægten som tilforn befindes. — 16) Intel maa maales
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med Potte, som kan maales med stcirre Maal, saasom 1784.

med Skjepper, Kutlinger eller halve Kutlinger, ei heller 18. Juni,

maa noget maales med Skjeppe, Kutling eller halv

Kutling, som kau maales med Tonde. Vare af stor

Vægt maae ikke heller veies i Partier med Bismere

eller smaa Vægt, men med vedbcirlig stor Vægt. —
17) Befindes Nogen, være sig af Indbyggerne i deres

indbyrdes Handel, eller af Handelens Betjente, at give

den Kjobende mindre Maal og Vægt, end ret og lovHg,

da skal han svare den Kjcibende til Skaden, og des-

uden bcide til Sognets Fattige fdrste og anden Gang

2 Rd. om Vårene ere under \ Rds. Værd, og ere de

over, da 3 Gange saa meget som de ere værd; men

findes Nogen oftere i saadan Forseelse, straffes han i

htiieste Maade efter Sagens Beskaffenhed, som for for-

sætlig Bedrageri. Under samme Straf skal det og være

strængeligen forbudet at fordre eller tage nogen Over-

vægt paa bl(5d eller t5r Fisk, Talg eller andre veiende

Vare, saml Overmaal paa Tran eller andre maalende

Vare. — i 8) Naar enten Sysselmændenes eller Hande-

lens Maal og Vægt i Island bliver slidt eller beskadiget

paa nogen Maade, maa det ingenlunde der i Landet

repareres; men det skal uvægerlig sendes til Kjoben-

bavn, for efter Omstændighederne at repareres og om-

justeres eller gjcires af ny. — 19) Men skulde Nogen

befindes i forsætlig Forandring paa, eller anden svig-

agtig Behandling af Maal og Vægt, hvad Navn den have

kan, da straffes som Falsknere efter Vor Norske Lov,

baade de, det have gjort eller ladet gjore, og de, der

vidende bruge saadan forfalsket Maal og« Vægt. —
^0) Befindes Nogen at bruge Vægt og Maal, som af

Ælde eller Brug eller andet Tilfælde kan være beska-

<iiget, da, om enten saadan Feil er kjendelig, eller og

tilforn paa dels Urigtighed er klaget, skal han, foruden

Skadens Erstatning, miste samme Vægt og Maal, og

derforuden b5de fdrste Gang fra \ til 4 Rd., efter
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4784. Sagens Beskaffenhed ; men skeer det oftere, da straffes

18. Juni. han som Falskner. ~ 21) For at al Mistanke om urigtig

Maal og Vægt saa meget vissere kan vorde forekommet,

b5r de Handlende i Island lade Indbyggerne være til-

stede ved Vægten og Maalet, baade paa de Vare, som

de levere til Handelen, og som de modtage af samme;

og naar nogen Tvivl om Maalets eller Vægtens Rigtighed

skulde forefalde, skulle Vårene da strax i tvende uvillige

Mænds Overværelse eftermaales eller veies, til hvilken Ende

de Handlende altid bor lade det til saadan Eftermaaling og

Veining fornødne rigtige Maal og Vægt være fijlgagtig

til Afbetjening. — 22) Kjebmændene og Andre i Island,

der forestaae Handelen sammesteds, bcii; baade selv

c bruge den allernoieste Agtsomhed, saa og have al for-

neden Opsigt med deres Underbetjente, at Handelens

Maal og Vægt ikke skal blive misbrugt til nogen For-

nærmelse, da det Modsatte, om dette skeer, geraader

dem til Ansvar. — Sysselmændene skulle og, hver i sit

Syssel, have al muelig Indseende med, at det af Os

allern. anordnede Maal og Vægt, saavel af Indbyggerne,

som af de Handlende, ubrcidelig bruges og behandles;

til hvilken Ende de ei alene aarlig skulle eftersee al

Vægt og Maal ved vedkommende Handeler, paa det, al

det deraf, som ved Brugen kunde have faaet nogen

Feil, kan betimelig vorde sat ud af Brug og hidsendt,

hvilkel de, der forestaae Handels-Havnene, desuden

skulle, naar det skeer, være forbunden til ufortijvet for

dem al anmelde; men Sysselmændene skulle og være

forpligtede til, saavidt det er fornødent og gjorligl, at

indfinde sig personlig paa Handelsstederne, saasnart

nogen Tvistighed om Maal og Vægt indfalder, for uden

Forhaling at befordre samme til lovlig Afgjorelse.

23) Hvis Strafbcider, som Nogen i foreskrevne Maader •

for sin Forseelse kan tilkomme at udgive, skal ved-

kommende Amtmand besorge ved Sysselmanden ind-

drevne og uddeelte til det Sogns Fattige, hvor Forseelsen

er skeel. — Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

i
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haver at rette. Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 084.

<8. Junii 1784.
I

Cancellie-Plakat ang. Oprettelsen af et nyt is. Juni.

Finants-Collegmm m. v. Khavn 18. Juni 1784
— Ikke publiceret i Island. Canc. Brevb. 1784, Nr. 1008«, S.

838—840 indeholder Cancelliets Communication til de kongel.

Collegier, dat. 19. Juni 1784 Qeynt S. 97 Anm.). Oiiginal-

Aftryk hos HOpflher. Qvart-Forr. for 1784, S. 91—92 j Schou

VIII, 468-469.

Plakat, anlangende at et nyt Finants-Gollegium er

oprettet, med videre.

Hans kongel. Majestæt til Danmark og Norge &c. &c.

har ailern. funden for godt, ved allerhoieste Resolution

og Befalinger af 2. hujus al oprette: — Et nyt Finanls-

Coilegium, udi hvilket skal forenes Bestyrelsen af Hans

Maj'* bele Finants - Væsen
,

og som skal have Forestil-

lingen af alle Sager, Finantserne belræffende, Udfær-

digelsen af alle kongehge Forordninger og Plakater om

nye Paalæg eller Ophævelse af Skatter, som ikke efter

forrige Anordninger, eller efter deres Natur henhøre

lil andre Departementer, Expeditionen af Mynt- Regle-

menterne, Foranstaltningen af alle overordentlige Ud-

gifter, Forestillingen om Pensioner, og i AlmindeUghed

alle de til Statens Finanis-, Penge- og Credit- Væsen

henhcirende Sager, som ikke udtrykkeligen ere henlagte

til Over-Banke-Directionen, til Finanls-Gasse-Directionen,

eller til Skatkammer-Direetionen. — Derimod skal det hid-

tilværende Finants-Gollegium, som skal kaldes Finants-

Casse-Direction besorge alle Statens Indtægter og Ud-

gifter, alle Revisions-, Udmyntnings- og Lotto-Sager, og

i Almindelighed hvad betræffer den besynderlige For-

valtning af Mynt-, Penge- og Gassa-Sager, som grunder

sig paa staaende og tilværende Resolutioner, samt af

de Indtægter og Udgifter, som hidtil til Skatkammeret

have været henlagte. — Over-Banke-Directionen

skal i Fremtiden ikkun have Bestyrelsen af den kongelige

octroyerede Banke, som et, afolge Reskriptet af 43.
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1784. April 1782 fra Hans Maj*" iivrige Finantser ganske

18. Juni. særskilt Institut, i Overeensstemmelse med denfs Oc-

(roy, Convention og Reskripterne af 40. Martii 1774

og 13: April 1782, og Administrationen af de Indkom-

ster og Efifecter, som ved Resolutionen af 8. April 1782

til Ranken ere overdragne. — I det hidtil værende Skat-

kammers Sted er indrettet enSkatkammer-Direction,
som af en dertil anvisende Fond besørger alle nu

reglementerede staaende Pensioner og Vart-Penge, samt

de til den gamle militaire Enke-Gasse henhdrende Pen-

sioner, samler af de aarlig opkommende Resparelser

en Fond til Statens ved overordentlige Omstændigheder

foranledigede Udgifter, og over alle disse Anliggender

gjSr umiddelbar allerund. Forestilling ^ Thi bliver saa-

dant til alle Vedkommendes Efterretning herved be-

kjendlgjort. Det kongelige Danske Cancellie den 18.

Junii 1784.

—I
r—r~^~~—" — _ M^^M

») I Reskr. til Grev Schimmelmann og fl. 2. Juni 1784 (Siell.

Tegn. LXXXXI, 724^'—727) fastsættes endvidere felgende

Regler for de kgl. Collegier: a) at der ikke maa udvirkes

nogen umiddelbar kongelig Resolution over nogen over-

ordentlig Udgift, som ikke henlidrer imder deres regle-

menterede ordinåire, eller reglementerede Extrafonds, men

skal bestrides af de Fonds, som under Finants- Collegii

Administration ere henlagde, uden enten fdrst at forenes

med Finants-CoUegio, eller dog ikke at tage anden Reso-

lution, end at derover med dette Collegio skal correspon-

deres, hvilket da, efter at have været sat i Stand til at

belægge sin Forestilling med bestemte og detaillerede

Overslage og Beregninger, indhenter Vores nærmere allern.

Resolution; — b) at der hverken resolveres eller gjbres

Forestilling ang. nogen Anvendelse af kongelige Indkom-

ster, som ikke endnu ere indkomne i Finants-Cassen , af

hvad Beskaffenhed den end maatte være, uden at dermed

forholdes efter nysommeldte Maade ; — c) at ingen Efter-

givelse af kongelige Indkomster, som betræffe hele Kjob-

Btæder, Districter, Provindser eller hele Landet, bevilges

eller forestilles j ikke gjdres Forestilling om at bevilge

I
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Forordning ang. Ophævelse af Sjette- og <78i.

Tiende-Penge af udforte Midler til Hertugdom- JLi^
merne m. v. Frederiksberg 7. Juli 1784. —
Ikke publiceret i Island, hvor den dog maa komme til An-
vendelse iftilge For. 27. August 1824 (Canc. Circ. 5. Marts ' v

1825). — Rentek. Danske Exped. Prot. 35, Nr. 103^ S. 92b.

Oi-iginal-Aftiyk hos Hopflner. Qvart-Forr. for 1784, S. 94-95 j

exclusive Handels-Privilegier; om at anordne eller op-

hæve, forhciie eller nedsætte nogen Paalæg, Told- og

Consumtions- eller saadanne Afgifter, som formedelst deres

Natur maatte henhore til noget andet Departement; om
at forbyde, tillade, indskrænke eller udvide Ind- og Ud-

fcirsel af nogen Ting eller Vare, uden at derom i Forveien

er corresponderet med Finants-Coilegio; — d) at alle

Departementer skal indsende til Finants-Collegium detail-

lerede Beregninger over de under dem sorterende Ind-

tægter, som flyde ind i Finant's-CoUegii Casse, og ikke

alene over de Summer, som ere indgangne, men ogsaa,

om det forlanges, over Stedet og Maaden af deres Oppe-

bbrsel, samt alle andre Efterretninger, som staae i For-

bindelse med Statens Indtægter og Udgifter, eller Landets

Handels-Balance
; og endelig : — e) at de i Almindelighed

ikke maa nægte Finants-Collegio nogen detailleret Oplys-

ning, som kan have en direct eller indirect Indflydelse

paa Financerne. — Ved samme Leilighed erklæres <,den

allerhoist anordnede extraordinaire Commission" for op-

hævet, og befales alle derhen htirende Papirer og Docu-

menter afleverede til Finants-Collegium. — Bestemmelserne

a—e anfdres i en Circulair-Skrivelse fra Cancelliet til alle

Collegieme (Rentekammeret, — Vestind.-Guin. Rente- og

General-Toldkammer, — Generalitets- og Commissariats-

Collegium, — Admiralitets- og Commissariats-Collegium,

— Departementet for de udenlandske Affaues, — General-

Landoeconomie- og Commerce-CoUegium, — tydske Can-

cellie, — Bergværks-Directorium, — General-Postamtet, —
Finants-Casse-Directionen, — Skatkammer-Directionen og

Over-Bankdirectionen) den 19. Juni 1784 (Gane, Brevb.

for 1784, Nr. 1008., S. 838—840).
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nSi. Schou VIIIj 473—474. — Den samme Forordning paa Tydsk,

7. Juli. flat. 4, August 1784, i Qvart-Forr. for 1784, S. IO6-IO75

Schou Vin, 479.

Forordning, angaaende de den kongelige Kasse til-

hørende Sjelle- og Tiende-Penges Eftergivelse og Op-

hævelse af alle de Midler, som herefter fra Kongerigerne

Danmark og Norge udfores til Hertugdommerne Slesvig

og Holsteen, Herskabet Pinneberg, Staden Allona og

Grevskabet Ranzau.

Vi Christian den Syvende <Scc. G. A. V., at lige-

som Vi ved Forordning af 24. Decbr, 1770 allern. have

eftergivet og ophævet den Vores Kasse forhen tilhOrte

Decimation af alle de Midler og Effecler, som fra Vore

Hertugdommer og lydske Provindser til Vore Konge-

riger Danmark og Norge udfores; saa ville Vi og lige-

ledes af landsfaderlig Mildhed, og for end ydermere at

lette og befordre al Slags Penge-Omløb imellem Vore

kjære og troe Undersaatter, hermed allern. eftergive og

for Fremtiden aldeles have ophævet al den Afkortning

af Sjette- og Tiende-Penge, som Vores Kasse efter Lo-

ven og Anordningerne tilhører af alle de Midler, Guld,

Solv, Præliosis og andre Effecler, som herefter fra Vore

Riger Danmark og Norge udføres til Vore Herlugdom-

mer Slesvig og Holsteen, Herskabet Pinneberg, Staden

Allona og Grevskabet Ranzau. Vi befale og forordne

altsaa herved allern., at alle de Midler og Eiendele,

være sig Penge, Guld, Sølv, Prætiosa eller andre Mo-

biiia, som ved Arv, Giftermaal, Bortflytning eller paa

andre Maader, fra nu af udfores fra fornævnte Vore

Riger Danmark og Norge til bemeldte Vore Hertug-

dommer og tydske Provindser, maa og skulle for al

Afkortning af de Vores Kasse i saadanne Tilfælde hidtil

tilhørte Sjette- og Tiende-Penge, under hvilken Foreven-

ding det end kunde være, aldeles være fritagne. Hvor-

efter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 7. Julii 1784.

1
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Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til
^'^84.

Hjelp for de niidlidende Egne i Island. Frede-
^^^^

riksberg 21. Juli 1784\ — I Rentekammerets Fore-

,

stiDing 13. Juli meldes, at det i Efteraaret 1783 til Island op-

sendte Skib var nu nylig kommet tilbage til Kj(5benhavn, og

havde medbragt de sbrgeligste Efterretninger om Forfatningen

i Landets fleste Distrikterj men især paa Nordlandet, saa at.

man flygtede en almindelig Nod og Ødelæggelse
,

endogsaa

stOrre end i Tidsrummene fra 1754 til 1758 og 1687 til 1697,

endogsaa stbrre, end i nogle Aarhundreder kan mindes, hvor-

for Kammeret, i Henhold til de indkomne Beretninger, fore-

slaaer Gieblikkebge Foranstaltninger til Nodens Aflijelpning. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 68.

Til saavidt muligt at afværge 'den i adskiihge Di-

strikter i Vort Land Island befrygtede Hungersnod, ville

Vi allern.

:

1) at af det for Vores Regning herhid forskrevne

Qvanto osters5isk Rug skal for d^t forste overlades 3

til 4000 Tder (hvoraf i 200 Tder allerede ere afgivne)

til den islandske Handel, for strax at opsendes til de

Distrikter i Island , som mest ere udsatte for Hungers-

God, og kan siden det Fornodne angaaende dette Qvanli

Rugs Betaling ved Handelens Foranstaltning eller Gor-

i'espondence med Vort Finance-Gollegio afgjcires; og.

—

2) at Handelens Direction forresten maa overdrages at

beordre dens i de islandske Havne sig opholdende

Kjobmænd at afgive dens Hukkerter til Fiskevares og

andre Levnetsmidlers Transport fra et Distrikt i Island

til det andet, efter Amtmændenes Requisition, og i Sær-

deleshed fra Veslerlandets til Nordlandets Havne, og

Olufsvig og Rudenslad til Borgefjorden; at de med
^Gvnelsmidler til Nordlandet bestemte Skibe maa paa-

tegges, dersom Driviis skulde hindre deres Indlob, da
3t stige de nærmeste sikkre Havne, som kunne naaes

paa Osteriandet, paa det at de derfra siden kunne

O kgl. ResoL 22. Septbr 1784 og 15. Juni, 1785.

7«
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1784. Iransportere Ladningerne videre inden Vinteren, saa og

^^^^^'^^^^ forresten at forskaffe de trængende Distrikters Indvaa-

nere ved Foranstaltning hos Kjobmændene al anden

mulig Hjælp til Hungersnods Afværgelse og til Lettelse

i deres nærværende Mangel paa Heste, Qvæg og Faar.

Fridericbsberg Slot den 21. Julii 1784 ^

1. septbr. Kongelig Resolution ang. den endelige Afgjfi-

relse af de til de nye Indretninger i Island be-

vilgede Forsknd. Frederiksberg 1. Septbr. 1784.
— De Understtittelserj som vare tilstaaede et Interessentskab

i Island, som „1751 og ftilgende Aar havde forenet sig om at

anlægge der i Landet fbrst en Væverfabrik og siden en Klæde-

og T«imagerfabrik, hvortil efterhaanden bleve foiede et Svovel-

Raffineringsværk og adskillige Anlæg til Agerdyrkningens og

Landbrugets Forbedring, Fiskeriernes bedre Drift, m. v." —
under Navn af nye Indretninger, vare endnu som uhquiderede

anfiirte i Finance-CoUegii Hovedbøger. Ved ResoU. 4. Septbr.

1752 — 20. Marts 1753 — 26. Febr. 1754 — 10. Mai 1756

og — 16. Mai 1757 var dertil skjænket ialt 61,300 Rd., med

Betingelse, at for Anvendelsen til Indretningernes Nytte skulde

Regninger, attesterede af Amtmanden, indsendes til Rente-

*3 I Rentekammerets Skrivelser til Amtmændene i Island 17,

Juli 1784 GsL Copieb. Litr. U, Nr. 722) tihneldes dem

denne Foranstaltning, som ventedes approberet af Kongen,

og paalægges dem, i Forening med Sysselmændene, at see

denne Foranstaltning udftirt, navnlig at meddele Kjob-

mændene Lister over de Trængende, og hvad der requi-

reredes til enhver, og siden at forskaffe og indsende niSi-

agtige Lister over Uddelingen.— I Kammerets Skrivelse

til Stiftamtmand Thodal 31. Juli 1784 foreskrives yder-

ligere Forholdsregler med Hensyn til Forsyning for Ore-

bakkes Distrikt og Vester-Skaptafells Syssel, hvilket sidste

paatænktes forsynet fra VestmannOenie (Isl. Copieb. sst.

Nr, 733) 5 jevnf. Skiiv. til Amtmand Thorarensen i Nord-

og Oster-Amtet 31. Juli s. A. [Copieb. sst. Nr. 744). —
Ligeledes er denne Resolution communiceret Handels-

Directionen ved Rentek. Skriv. 22. Jidi (Ish Copieb. sst.

Nr. 763), ledsaget af yderligere Forholdsregler..
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kammeret. Desuden var Interessentskabet af Kongens Kasse 1784.
(leels forstrakt, deels paa anden Maade crediteret en Sum af \^ Septbr.

23,262 Rd. 53 Sk. , som igjen skulde afbetales. — For de

61,300 Rd. vare forlængst de behorige Regninger indkomne,

attesterede af Amtmanden efter foregaaende Revision
5 ligesom

og Amtmand Stephensen og de udnævnte Revisorer Laugmand

Marcusson og Vice-Landthingsskriver Thorlev I^ikolasson

<ien 20, August 1767 havde ..efter deres Samvittighed forsik-

kret, at bemeldte Summa virkeligen er anvendt alene til for-

berbrte nye Indretningers ncidvendige Fortsættelse, og at al-

deles Intet deraf til nogen privat Brug eller Hensigt er blevet

udgivet". — Af Resten, 23,262 R^. 53 Sk., var Tid efter an-

den, „ved leverede Klæde- og Fiskevare, samt Svovel, og 3

Hukkerters Fragt, i alt betalt 18,671 Rd. 64 'A Sk., saa at

Interessentskabets Gjeld blev 4,590 Rd. 84Vj Sk. — Efter at

Kongen havde indldst den islandske Handel af det alminde-

lige Handels-Compagnie , kom ogsaa Indretningerne i hans

Eie, og forenedes med Handelen, i Kraft af et Forlig med
Skule Magnusson og bem** nye Indretningers Svrige Interes-

senter, approberet ved Resol. 17. Juli 1778. Ved dette Forlig be-

stemtes, at Interessentskabet skidde godtgjores fra Kongens Side,

udeels ved contant Betaling og deels ved Fordringers Efter-

givelse i alt 14,937 Rd 46 Vi Sk., hvorunder indbefattedes for-

bemt« 4,590 Rd. 84 Vi Sk., og var Kammeret af Handels-Di-
i'ectionen allerede 8. Mai 1779 anmodet om at afskrive denne

'sidstnævnte Sum. — Da saaledes anordnet Rigtighed var aflagt

for det Hele, indstilledes, at den hele Summa, 84,562 Rd. 53 Sk.,

niaatte befales afskreven. (Torestill. 24. August). — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 65, Nr. 76.

Vi tillade allern., at ei alene den Summa 4,590 Rd.

84V2 Sk., ifolge Vores af den forrige Stats -Balance-

Oirection under 17. Julii 1778 udvirkede Resolution,

'^en og tillige 61,300 Rd., som ved adskillige allern.

Resolutioner ere blevne skjænkede og efter reviderede

Regninger anvendte, til de saakaldie nye Indretning(er)

i Island, samt endelig 18,671 Rd. 64 Sk., som til

samme Indretninger have været forstrakte, men efter

haanden med Vare og Fragter ere blevne afbetalte,

iiiaa af Hoved- og Gjeld-Bogerne udgaae, og saaledes
den derudi for benævnte nye Indretningers Conto aaben-



102 Kgl. Rksol. ang. Indretningerne.

1784. staaende fulde Sutnma 84, 562 Rd. 53 Sk. nu paa en

T^e^tbiT ^^"S afskrives. Fridericlisberg Slot den 1. Septembr.

1784.

ii.Septbr. Cancellie-Skrivelse til Biskopperne i Island,

ang. Udarbeidelse og Indsendelse af statistiske

Tabeller med Hensyn til Befolkningsforholdene

i Island. Khavn 11. Septembr. 1784. —
Canc. Brevb. for 1784, Nr. 15251', s. 1310-1312.

P. M. Til en forehavende Beskrivelse af Island,

hvorpaa Fuldmægtig Christian Ulrich Ditlef Eggers er

forundt allern. Privilegium, onsker han, for nogle vig-

lige Slutningers og Sammenligningers Skyld, fuldstæn-

dige Lister over Confirmerede, Copulerede, Fodte og

Dcide fra Island selv, hvorfore han har begjært, at saa-

danne Lister snarest mueligt maatte forfærdiges, og

derved folgende Poster iagttages:

1) At Præsten i hvert Sogn (er der flere, da den

forste) leverer til Provsten saadan en Fortegnelse,

som Schema sub Litr. A udviser. Provsten befor-

drer de fra sine samtlige Sogne indkomne Fortegnel-

ser, med en derover efter Schema sub Litr. B. forfat-

tende Tabel til Biskoppen, som da indsender de af

sine samtlige Provster indlobne Tabeller (dog uden Ri-

lager), med en over dem efter samme Schema forfat-

tende Tabel , her til Cancelliet. — 2) Præsterne saavel

som Provsterne maa bevidne deres Fortegnelsers og

Tabellers Rigtighed under deres Embeds- Eed, hvorfor

hine særdeles maa anvende den noieste Flid i at ex-

trahere Fortegnelserne af Kirkebogerne, og med samme

at conferere dem. Saa maa og Provsterne i Island i

deres Attest udtrykkeligen bemærke, enten at Forteg-

nelser af alle Sogner vare indkomne, eller hvilke og

hvorfore, de mangle. — 3) Disse Lister maa begyndes

saa langt oppe i Fortiden som mueligt, i det seneste

fra 1768, og om de formedelst Kirkebogernes manglende
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Indreloing, eller andre Omstændigheder, ei kan blive 1784.

saa fuldstændige som forlanges, maa de gives som de 11. Septbr.

bedst kunne, med Aarsagens oprigtige Opgivelse, hvor-

for ei ere bedre. — 4) Hver Liste maa ikkun indbe-

fatte eet Aar, nemlig fra forste Advents-Sondag inclu-

s^ve (il næste Advents-Sondag exclusive. — 5) Til hver

'-•iste maa fdies Anmærkninger, og deri anføres hvor

mange ufuldbaarne der var blandt de Dodfodte, hvor

raange strax efter Fodselen af Hunger, ulykkelig Til-

fælde eller en herskende Sygdom dode, og slige andre

remarquable Ting. — Blandt Uægte maa Ingen ex anti-

cipato concubitu regnes. — Thi skulde man tjenstligst

anmode Deres Hciiærv., saavidt det Dem anbetroede Stift

angaaer, saadant behageligen at ville foranstalte. Det

kongelige Danske Cancellie den H. Septembr. 1784 ^

SCHEMA LiTR. A.

I (N. N.) Sogn
'

ere i Kirke-Aaret (N. N.)

Confirmerede , , , Drenge

. . . Piger

. . . Bb'rnj deriblandt . . . uægte.

Copulerede . . . Ungkarle og Piger

, . . Ungkarle og Enker
_ »

. , . Enkemænd og Piger
'

, . Enkemænd og Enker.

• > • F&i"«

Fbdte . . . Drenge

. - . Piger

J ^
... Barn, deriblandt , . . uægte.

Dodfodte . . . Drenge

. . . Piger

, . . ialt, deriblandt , . . uægte.

'3 omtrent ligelydende Skrivelse fra Cancelliet er under s. D.

Jifgaaet til Siællands Biskop, for at forlange Lister af

samme Slags fra Færoerne og Bomholm (Canc. Brevb.

sst,). Det fcJlgende Schema er ikke indfort i Brevbogen.
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1784. Dadei 1. og 2. Alders Aar

11. Septbr. 3 til 5. —
6-10. —
11—20. —
21—30. —
31—40. —
41—50. —
51-60. —
61—70. —
71-80. -
81-90. —
91—100. —
over 100. —

af Mandkjbn

af Mandk.

af Qvindekj(5n.

af Qvindek,

i . . af begge Kjbn, deri-

blandt . . . Ægtemænd

. . . Barselkoner

. . . andre Koner

. . , Enker

'1 Schemaet B, bestemt for Provsternes og Biskoppernes ge-

nerelle Lister, er deelt i to Tabeller, den ene indeholdende

Confirmerede, Copulerede, Fodte og Dodfodte, den anden

de Dcide, icivrigt med de samme Rubra som Schemaet A.

kim satte i Tabelform, hvorfor det her udelades. — Forst

ved Skrivelse 13. August 1786 indsender Biskoppen af

Skalholt disse forlangte Lister, dog ikke ganske fuldstæn-

dige — een af Præstei-ne var heeit udebleven, og fik der-

for en Mulkt, en anden havde kun givet Liste for det

sidste Aar, og na^gtede at give mere, indtil han fik Can-

celliets Ordre at see — og bemærker ved samme Leilig-

hed, at jjhidindtil ingen almindelig Forskrift har været

given , hvorledes Ministerial-Boger her i Stiftet skulde

indrettes, indtil forst i Aaret 1784, da jeg ved et Circu-

laire sendte et Fonnular til Præsterne derom, og tillige be-

falte, at Ministerialbfigeme herefter skulde blive ved Em-
bedet i ethvert Præstekald, da man mange Steder hidindtil

havde anseet dem som Præstens Privat-Memoriale". Uægte

blandt Confirmerede fandtes yderst sjeldent anmærkede.

— Fra Holum Stift findes ingen Lister indsendte. — For-
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Kongelig Resolution ang. Islands Forsyning 1784.

med Kornvarer. Christiansborg 22. Septembr.

1784. — Ifdlge Rentekammerets Forestilling 7. Septembr.

1784 vare adskillige Foranstaltninger fbiede til Udforeisen af

i kongelig Resol. 21. Juli s. Å. givne Befalinger til Islands

Forsyning; saaledes var til Holmen og HavneQord sendt i det

Hele 1000 Tder Rug , hvoraf dog 3 å 400 vare bestemte til

Orebakke; til Vesterlandets 10 Havne ialt 2520 Tder Proviant

(1 Skpd. Hængefisk eller Titlinger beregnet mod 1 Tde Korn-

varer)
j til at transportere fra den ene Havn til den anden

vare 5 Jagter beordiede fra HavneQord, samt en Hukkert til

Transport fra Budenstad til StromQorden^ til Nordlandets 4

Havne vare sendte 2800 Tdr, , samt givet Ordre til at sende

derhen en Ladning Madfisk ^fra Vesterlandet : endelig vare til

Osteriandets 3 Havne sendte 800 Tder. Fra Vestmannbeme

vilde man fore Varer til Dyrhola-Oen, for at forsyne Skapta-

fells Syssel, da man derfra, af Mangel paa Heste, ikke kunde

hente Varer fra Bakkahjåleiga i Rangarvalle Syssel, hvor man
1 nogen Tid havde haft Handels-Anlæg. Stiftamtmanden havde

ftJrbudt Udfbrsel af Talg fra Vestmanna, Orebakkes, Stappens

Budenstads Havne , uden at Handelen havde gjort nogen

indvending derimod. Til denne Forsyning vare fra Handels-

^irectionen udskibede 5300 Tonder ostersbisk Rug, som ind-

stilles til Approbation. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

Nr. 86. —

Vi approbere allern. indbemeldte Vort Rentekam-

niers Foranstaltning, hvorefter til den gronlandske, is-

landske, finmarkske og færbiske Handel er udleveret

S300 Tbnder af den for Vores Regning oplagte oster-

S(5eske Rug, til Forebyggelse af den adskillige Distrikter

^di Island truende Hungersnbd, i Stedet for de ved

^ores allern. Resolution af 21. Julii sidsti. bestemte

3 4000 Tbnder, som ere befundne utilstrækkelige til

'bemeldte Undsætning; og bliver det Fornbdne, i Hen-

Sf^ende
til denne Rugs Betaling ved Handelens Foran-

^5vrigt kom Eggers ikke til at benytte dette statistiske

Materiale, da der kun udkom det fbrste Bind af hans

iiBeschreibung von Island".
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1784. staltning eller Correspondence med Vort Finance-Col-

^^^''^^^j.^ legio at afgjore. Christiansborg Slot den 22. Sepiembr.
"

1784.

13. okti)r. Kongelig Resolution ang. Overdragelse af

Jorden Geitagil til Saudlauksdal Kirke. Christi-

ansborg 13. Oktobr. 1784. — I Rentekammerets

Forestilling 5. Oktbr. meldes, at Kjobmanden paa Patriksfjord

Peder Holter havde skjænket til Kirken paa Saudlauksdal 50

Rd. Courant, med det Onske, at Halvdelen maatte blive an-

vendt til Indkjob af en Jord, den anden Halvdeel til Anskaf-

felsen af et eller andet Ornament til Kirken. Præsten havde

derfor sogt om at faae kjobt til Kirken 5 Hdr. i Jorden Geita-

gil, som tilhorte Kongen, da Kirken var i Besiddelse af de

(ivrige 15 Hdr. i samme Jord, Afgiften af denne Jordpart var

1 Rd. 6 Sk. aarlig. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

65, Nr. 93.

Indbemeldte Os tilhorende Andeel, 5 Hundre^de, i

Gaarden Geitagil i Bardestrands Syssel i Island, viile

Vi allern.. overlade til Sbdlbgsdals Kirke til Eiendom

for den i Vores Gasse allerede erlagte Kjdbesumma

28 Rd. 1^ Sk. Courant, imod al Forpagteren af Alfte-

fjords Jorderne, Sysselmand John Arnorsen, for denne

Jordparts Afgang tilstaaes en aarlig Afgang af Va Deel

af Landskylden, eller 34 Skilling, udi hans Forpagtnings-

Afgift; og kan det herpaa fornbdne Skjode til Vores

Underskrift fremlægges. Christiansborg Slot den 43.

Oktobr. 1784 1

1785. Rentekammer-Skrivelse til Kammerherre Le-
r

j^Tj^^^^vefzow, ang. nogle med Hensyn til Island paa-

tænkte Foranstaltninger. Khavn 15. Januar

1785, Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 13.

Da det her ved Kammeret er bragt i Ventilation,

'3 Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Levetzow og

Landfoged Skuli Magnusson, ved Rentek. Skrivelser 31.

Mai 1785, Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 543 og 544.
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om ikke den i Island nuværende bedrovelige Forfatning 1785.

skulde maaskee g,iore fornodent, at endeel Mennesker 15. Januar,

bleve udforte af Landet i indeværende Aar, saa maa
^'i tjenstligst have Hr. Kammerh. anmodet, behagelig at

ville meddele os sin Betænkning, saavel i Almindelig-

hvad paa den ene Side kunde være for denne
^'ig, samt paa den anden, hvilke Betænkeligheder der-

^'ed m'aatte forudsees eller formodes, som i Særdeles-

hed hvad Anstalter i saa Fald bleve at fole, til at be-

^'ordre Oiemedet. lovrigt have vi ikke [villet] undlade

herhos at melde til nærmere behagelig Overveielse, at

om saadanUdforsel af Folk skulde gaae for sig, maatte

de Personer, som dertil skulde udsiges, efter vor For-

urening alene være saadanne, som befandtes at være

bandet og de ovrige sammesteds Næringsdrivende til

%i'de, saasom omstrygende unyttige Betlere, gamle

Mænd og Koner, forladte Born, som ikke kunde hjelpe

s»g selv, eller havde Andre, der kunde og vilde hjelpe

dem, udlevede, syge, skrøbelige og deslige, saavel som

^odtvillige Losgjængere, som enten maatte have samlet

*^ig fra Oplandet til Guldbringe og Snæfellsnæs Sysseler,

eller og kunne opbringes i de der omkring liggende

Egne. Men da man ikke haver nogen Efterretning om,

til hvor stort Antal Saadanne kunde anslaaes, og det

vilde geraade til en stor Beskostning, om Antallet blev

'Hegel stort, formenes at samme kunde for det forste

ansættes omtrent til 500, som vel lettest kunde op-

bringes i Guldbringe og Snæfellsnæs Sysseler, saml til-

Si'eendsende Egne, hvorhen en Mængde af saadanne

Personer fra Oplandet formodes at have taget deres

^*'flugi, ligesom vi og alt have gjort Anstalt til at er-

holde Beregning over, hvad Bekostninger dette Antals

Hidfcirj-g] disse Steder vilde udfordre. — I Hensicl

Maaden at opbringe disse, formenes det at ville

hl'^'e passeligsl, at der blev udvirket en kongehg Be-

faling: at Sysselmænd, Præsier, Repslyrer og Bonder,

hine saaledes som de under Embeds-Eed, og disse saa-.
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1785. ledes, som de under den Troskab og Lydighed de skylde

Januar. Kongen, deres Herre, vilde staae inde for, skulde hjelpes
i^^'"'"'^^^^^^^^^^

til at skaffe Stiftamtmanden tilforladelige Optegnelser

paa alle saadanne i hver af de Sogne, hvor denne

Opbringeise skulde gaae for sig, med en kort Forkla-

ring om enhver Persons Omstændigheder, paa det at

det derefter kunde bestemmes, hvilke der skulde ud-

fores eller ikke, samt at disse Lister maatte være

saa betimeligen færdige, at de kunde overleveres Stift-

amtmanden paa Landsthiuget, for at det der med hans
,

og Amtmandens saml Lavmændenes og ovrige konge-

lige Embedsmænds fælles Overlæg, kunde bestemmes,

saavel hvilke Personer der skulle udfores, som hvad

videre Anstalter dertil maatte blive fornodne, da og

samtlige kongelige Embedsmænd, saavel som Bonderne,

ved forommeldte kongelig Befaling skulde forbindes til

at være behjælpelige i al fore de Personer, som da

bleve bestemte til at udfcires, tilstede til de Havne,

hvorfra de skulle udskibes. Vi paatvivle iovrigl ikke,

at Hr. Kamraerh. paa det noieste betænker baade denne

Sags Vigtighed, og de med dens Udforsel forbundne

Vanskeligheder, og da det er maglpaaliggende , at de

herom fbiende adskillige Anslaller sættes betimelig i

Værk, saa onske vi jo for jo heller at erholde Deres

Tanker om Alt, hvad i denne Henseende kunde være

at overlægge, for at kunne tage det i nærmere beho-

vende Overveiende. Rentekammeret den 16. Januar

'3 s. D. Rentekammerets Skrivelse til Handels -Administra-

tionen, hvis Overslag cinskes om Bekostningen til Bortfd-

rclse af 500 Mennesker fra Island : saavel deres Fode paa

Reisen, ^^bestaaende af Tbrfisk, MeelgrBd og Smbr", som

Skibsrum og Fi*agt for Transporten, samt om de kunde

fores over paa de kongelige Skibe (Copieb. sst. Nr. 14)5

ligeledes forlanges Admiralitetets Betænkning om, hvor

stort Skibsrum m. v. udfordres for 500 Mennesker (Copieb.

ist. Nr. 15j.
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Rentekammer-Skrivelse til Handels-Directionen, 1785.

ang. Indsendelse af statistiske Oplysninger ved-^™
kommende Islands Handel m. v. Khavn 15 Ja-

nuar 1785. — Isl. Copieb. Litr, V, Nr. 16.

Por at kunne have uogeu Oplysning om, hvorvidt

*le Midler, som blive at anvende til at understøtte Is-

Jand i dets nuværende Forfatning, eller de Bekostninger,

som dertil ville medgaae, kunne staae i nogen Forhold til

den Fordeel, som dette Land, for sig selv betragtet, har

givet eller forventes at kunne give, er det Kammeret

^agtpaaliggende at kunne erholde følgende Underret-

ninger :

1) hvad Capital der aarlig har stukket i de til

Island udsendte Gargaisoner fra 1775 til 1783 inclugive,

hvad Capitaler derimod aarlig i disse Aar ere ud-

komne af Retourvarene , ethvert Aar for sig, dog kun

summarisk. — 2) En Fortegneise over de ved Hande-

^^rne i Island udestaaende Restancer til 1783 Aars Ud-

g^iig, havneviis indrettet, og især saaledes: a) at alle

^Restancerne indtil 1774 inclusive sættes for sig, og der-

Alandt om mueligt, dog ikkun summarisk, specificeres:

hvilke iblandt disse der ere fra HOrkræmmer-Compagniets

'^id, hvilke fra Kongens forrige Handels Tid, fra Aaret

^'^'Sg til 1763, og hvilke fra det almindelige Handels-

Gompagnies Tid i Aarene 1764 til 1774, og endelig

hvilke siden, fra 1775 til 1783 Aars Udgang, begge in-

klusive, ligeledes havne- og aareviis; — b) at det, saa-

Vidt mueligt, maatte opgives, i særskilte Rubriquer for

hver Havn, hvad der af disse Restancer for hvert Aar
har staaet og staaer hos den egentlig saakaldte Almue,
og hvad hos kongelige Betjente, eller andre saakaldte

conditionerte Folk. — 3) Hvad Handels -Omkostninger
af alle Slags, og deriblandt saavel Ldnninger som andet,

k-unne et Aar mod et andet regnes til at beløbe aarlig

for Island for sig selv og alene, samt hvad de Pro-

ceuto, som efter Taxiens Udregning af 1 776 forlods ved



110 Bentek. SKnn\ ang. Handelen.

1785. lndkj(jbet i Island trækkes fra Retour-Varenes calcule-

r""!^^^ rede Priser, saayel som hvad der efier Taxien er lagt

paa Gargaison-Varenes Priser, beløbe aarlig, (il Afdrag

paa disse Omkostninger. For at erholde disse Oplys-

ninger maa vi altsaa henvende os til den kgl. Handels-

Direction, med tjenstligst Anmodning: at velbem*^ Direc-

tion behagelig ville see os samme saasnart mueligt

meddeelte. Sammeslags Beregninger og for Finmarken,

betragtet for sig selv. Rentekammeret den 15 Januar

1785 1

18. Januar. Rentekammer SkHvelse til det udenlandske

Departement, ang. en Collects Indsamling for

Island. Khavn 18. Januar 1785. — Efter kortelig

at have omtalt de Island overgaaede Xandeplager, foranle-

digede ved Vulkan-Udbruddet i Skaptafells Syssel 1783 og

Jordskjælvet i 1784, samt berettet om den paatænkte CoUect

indenrigs, og andre paatænkte Foranstaltninger til Landets

Understøttelse , foreslaaer Rentekammeret
,

^^da denne Til-

dragelse er uden Exempel i Historien — om Departementet

ikke maatte finde Adgang til ligeledes at andrage paa en

Collect i dette Oiemærke paa saadanne udenlandske Steder,
|

som ved indtrufne ulykkelige Tilfælde maatte vides at have
,

nydt Collecter fra de danske Stater i de frenifarne Tider'* ^

Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 34.

') I Skrivelse til Handels -Administrationen s. D. (Copieb.

sst. Nr. 17) forlanges ^^Fortegnelse paa hvor megen Fisk,

beregnet i Skpd. og Tdndeviis, der er bleven udfort fr^-

Island i sidstafvigte Aar, 1784", ligeledes Beholdningen

af Fisk i Landet, saavidt muehgt Havneviis 5 der tinskedes

fremdeles specificeret : hvad Slags Gadding Fisken har vÆ-

ret (navnlig Torfisk eUer Klipfisk), samt livad der var

Indbyggernes egen og hvad Handelens Fangst.' ,

=) I Skrivelse til Rentekammeret 3. Marts 1785 svarer Uden-

rigsminister BeiTistorf, at Kongen finder det betænkeligt

at anmode udenlandske Magter om Tilladelse til Indsam-

ling af Collect for Island , da man flere Gange havde af-

- slaaet sUge Indsamlinger i danske Stater for Fremme»l^

CIbI. Journ. 6, Nr. 933).

i
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Rentekammer-Skrivelse til Handels- Admini- 1785.

strationen, ang. Overforelse af Faar til Island. iTja^ar.
Khavn 18. Januar 1785 \ — i Anledning af det

store Tab, som man i Island havde haft paa Creaturer, og
navnlig paa Faarene, efter Vulkan-Udbruddet i 1783, cinsker

Rentekammeret, om mueligt, at ^jendeel Faar af HuukjOnnet"
kunde blive forte dertil, og forlanger derfor Overslag over

de ved en saadan Transport fornodne Bekostninger, beregnede

paa omtrent 30 å40St>'kker pr. Skib, — Isl. Copieb. Litr. V,

Nr, 35.

Kongelig Resolution ang. Ansættelse af en i^. Januar,

oeconomisk Veileder i Nord- og Oster -Amtet.

Christiansborg 19. Januar 1785'. — Efter at Rente-

kammeret (Torestilling 1 1 , Januar) har omtalt Thoroddis

Reiser og Ophold i Sverrig fra 1773 til 1778, samt hans Reise

i Island med Levetzow i Aarene 1779 og 1780 gjennem Dele af

Landet (TResol. 10. Mai 1779), hvor han, iftilge den ham af

General-Toldkammeret meddeelte Instruction, "med megen Op-

mærksomhed underscigte og optegnede alt hvad som er fore-

kommet ham, og han paa nogen Maade haver anseet at hen-
*

hore til det med hans Reise allern. tilsigtede Oiemeed", hvilke

Optegnelser han havde indsendt i 3 Bind, og fandtes deri

j^endeel ikke ugrundede Anmærkninger og Oplysninger, især

' angaaende Saltværket og Svovelmineme, som ved forefaldende

Leihgheder kunne ftires til Nytte", samt angaaende nogle Uordener

og Misbrug, m.v., hvorfor Resol. 5. Jan. 1784 tilstod hamDouceur

og Ltifte om en passende Ansættelse. — Nyhg havde Thoroddi

ansbgt om 200 Rd. aarlig, indtil han kimde erholde Ansættelse,

og Kammeret meente: at paa den ene Side kunde han kun

. ansfettes i det oeconomisjce Fag, paa den anden Side vilde de

til hans Oplæreise medgaaede 2,280 Rd. være spildte, naar

han ikke blev saaledes anbragt. — Thoroddi havde foreslaaet,

at sende en Person til Island, som ^^kunde lære Indbyggerne

Plovens Brug og Nytte at kjende, og plante alle fov Landet

j. nyttige vilde Urter, især Klaver, de til Tuers og Enges For-

bedring, samt til Fdde for Creatureme fordeelagtigste Græa-

kgl. Resol. 22. Juni 1785.

O luatruction 29. Jwai 1786.
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1788. arter, samt gj6re Forstig paa fremmede Urters Plantning, Træ-

19. Januar, arter fra Nordamerika og Siberien, med Lars- og Ols-Messe-

"'-^"^'"^^Rug, siberiske Erter og Byg, Potater, Roer, Hor og Hamp,

saavel som Forsbg i Haugedyrkningen og Skovplantning af

alle Slags, og ellers opmuntre dem til Forbedringer i Faar- og

Creaturdriften". — Landcommissionen havde og i sin Tid

foreslaaet Ansættelsen af 4 Politie- og Landinspecteurer, for at

paasee Politie- og Land-Anordningernes Overholdelse, hvorom

de ved Omreiser skulde indhente Kundskab ; disse skulde be-

vise, at de med Flid havde studeret den publique og private

Oeconomie, samt gjbre en Sommers Tid Reiser til saadanne

Steder paa Landet, hvor man arbeidede paa at sætte Gjærder, .

skjære GriSfter og Diger eller forbedre Veiej de skulde mod-

tage Forslag fra Repstyreme og Andre, og selv optænke For-

bedringer 5 de skulde have Indseende med Kaal- og Urte-

haugers Indretning og give Anviisninger dertil
5 oplyse Rep-

styreme om de bedste Maader at opfdre Gjærder efter de

forskjellige Situationer, og om Materien, som skulde bruges

dertil 5 vise Maaden, hvorpaa Myrer og Moradser bedst kunde

udtommes ved Diger og Grofter, forklare Fordelene derved,

samt hvad der er at iagttage ved Grbfter og Gjærder, og

hvorledes vandige og stenige Steder kunne hjelpesj opmuntre

til Gj^dselens Forbgelse og vise' hvorledes det bedst kunde

opnaaes; efterforske alt nyttigt og mærkværdigt i Naturriget 5

beskrive de ferske Vande og Aaerj foreslaae om der kunde

bringes storre Fordeel ud af dem; foreslaae nye Færgesteder

om nødvendigt, og Optagelse af Odepladser til Beboelse. —
Lt5nnen foresloges idetmindste til 150 Rd. aarlig, med Hensyn til

Omkostningerne til en Karl og en Hest paa Reiseme i Landet.

— En saadan Post mente Kammeret Thoroddi voxen, og ind-

stiller ham derfor til Ansættelse til disse Forretninger i Nord-

og Oster-Amtet, dog uden Titel, efter en ham igjennem Rentek.

nærmere meddelende Instruction, med 150 Rd. aarlig, samt at

han subordineres Amtmanden, ^^til desto mere Sikkerhed for

hans Forretningers Bestyrelse", da Amtmanden havde selv

Indsigt i dette Fag og Lyst til at gjOre det frugtbringende.

Som F6lge heraf skulde Thoroddi reise i Amtet efter Amt-

mandens Ordres og Anviisninger, for at give de nbdvendige

Oplysninger og Underretninger i Landbruget, gaae Amtmanden

tilhaande i at eftersee dets Tilstand og Fremskridt
,

og ind-

sende sine Beretninger til ham. Og for at Kongens Kasse

ikke skulde bebyrdes uden tilsvarende Nytte , foresloges An-

i



Kgl. Resol. ang. en Agronoms Ansættelse. H3
sætteisen kun til 2— 3 Aar. — Rentek, Norske Relat. og i 785.
Resol. Prot. 66, Nr. 4. 19. j^Juar.

Vi approbere herved aliern. indbemeldte af Vort

Rentekammer, i Overeensstemmelse med Vores Reso-

lution af 5. Januarii f. A. ^orte Forslag til Studentens,

Theodor Thoroddis, erhvervede oeconomiske Indsigters

Anvendelse til Nytte for Island; og ville Vi saaledes

herved have benævnte Thoroddi for det fOrste til en

Pr(5ve paa 2 å 3 Aar med aarlig Lon 150 Rd. fra inde-

værende Aars Begyndelse at regne, antaget til, under

Amtmand Thorarensens Opsigt, at give Indbyggerne

1 iNord- og Oster-Amtet i Island ved Omreiser i Amtet

Underviisning og Veiledninger i alt, hvad der kan tjene

Ul Landbrugets Forbedring sammesteds, saavel som til

gaae Amtmanden tilhaande i at eftersee i berorte

Amt, hvorvidt de om Landbruget enten i Almindelighed

eller i et eller andet Tilfælde i Særdeleshed allerede

udgivne eller herefter udkommende Anordninger og

ovnge Foranstaltninger efterkommes og overholdes, dog

paa den Maade, at han i alle Dele bor være Amtmand
Thorarensen subordineret, saaledes at denne i berørte

Forretninger skal meddele ham fornodne Ordres og

Anviisninger, som han paa det noieste haver at holde
«

sig efterretlige, ligesom han og desuden bor gaae til-

haande med alle de Oplysninger og Efterretninger, som
Amtmanden maatte forlange, Alt efter den Instruction,

som ham herom af Vort Rentekammer bliver tillagt,

samt endehg at indgive alle Efterretninger om hans

Forretninger til bemeldte Amtmand, paa det at denne
efter Befindende kan deels bestemme Tingenes Iværk-

sættelse, deels og om de Ting, der maatte ud-
fordre Vort Rentekammers Behandling, strax meddele
sme Betænkninger, uden at Tiden skal beh'dve at op-

holdes ved at indhente samme. Christiansborg Slot

den 19. Januarii 1785 ^

O Resolutionen er communiceret Student Thoroddi og Amt-
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1785. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

21. Januar. Biskop Finnur Jonsson, ang. Reduction af In-

ventarii-Clvilder paa Asum. Christiansborg 21.

Januar 1785. Norske Tegn. XLII, 482^ Rubmm an-

fart i P. Pétursson Hist. Eccl. Isl. S. 104, men under urigtigt

Datum: „21. Junii".

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Os er

allerund/ bleven refereret en fra Hr. Sivert Hbgnesen,

Præst til Aase i Schaptetumge Skaptårtungu] paa

Vort Land Island indkommen Ansogm'ng, tillige med

din Stiftamtmand Thodals og Biskop Hans Finsens der-

over givne Erklæringer, hvorudi han haver andraget,

at han af Frygt for den i afvigte Åar udbrudte Jordild

og brændende Lava maatte forlade Præstegaarden,

hvorover 4 til Kaldet horende Qvilder d(5de af Sult, og

da han nu har tjent i dette ringe Kald i 28 Aar, og er

gammel og svag, haver han derhos alleruud. anholdet,

at disse Qvilder maatte ham eftergives, og at han til-

lige fra Kaldet maatte entlediges og tillægges en liden

Pension. Thi give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i

Anledning af saadan herom allerund. gjorte Ansogning,

allern. ville have bevilget, at bemeldte Hr. Sivert Hog-

nesen maa, i Betragtning af de anforte Omstændig-

heder, eftergives alle dé 4 af Sult dode Qvilder. Der-

efter 1 eder allerund. have at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at liJkjendegive. Befalendes dtc.

Christiansborg 21. Januarii 1785.

26, Januar. Kongelig Resolution ang. Resultaterne af Un-

dersøgelsen af Vulkan -Udbruddet i Skaptafells

Syssel. Christiansborg 26. Januar 1785. —
I Rentekammerets Forestilling 18. Januar fremstilles Resulta-

—

^

mand Stephan Thorarensen ved Rentek. Skrivelser 5. Fe-

bruar 1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 64 og 65), samt

Fmants-Kasse -Directionen Indholdet deraf ved Skrivelse

_ af fi. D. CCopieb. sst. Nr. 66).

V
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terne af den ved Levetzow og Magnus Stephensen foretagne 1785.

Undersøgelses -Reise til Vulkanen i Vester-Skaptafells Syssel, 26. Januar,

og der forelægges Kongen en af Levetzow indsendt Beskrivelse

over Tilstanden i de vulkanlidte Egne, nenilig de 5 Distiicter:

Me&alland, Landbrot, Fljotshverfi, Si&a og Skaptårtunga. Li-

geledes forelægges Stephensens ^^meget vel udarbeidede Se-

skrivelse over den ny Vulkans Ildsprudning" med et Kort og

S illuminerede Tegninger, samt en Tabel over Antallet af de

i Åarene 1783 og 1784 bortdtsde Heste, Hornqvæg og Faar,

Rentekammeret foreslaaer derfor: deels at begge de Reisende

bevilges en Gratification , deels at Stephensen faaer en Under-

støttelse til derfor at udgive sin Beskrivelse, m. v. — Rentek,

Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 6.

Vi have ladet Os denne Forestilling, angaaende

den af Vores Kammerherre Levetzow og Gopiist Ste-

phensen ifolge Vores Resolution af 25. Septbr. 1783

foretagne og nu fuldendte Reise til de af den i be-

nieldte Aar udbrudte Jordild eller Vulkan beskadigede

Steder i Vester-Schaftefjelds Syssel i Island, den fdrst-

nævnte for at undersoge den oversvoramede Stræknings

Størrelse, hvorvidt samme igjen kan ventes at blive

bekvem til Dyrkning og Beboeise, m. m., og den sidst-

'laevuie for herudi som naturkyndig at gaae til Haande,

°S især at undersøge og beskrive den physiske Be-

skaffenhed af denne Jordbrand med sammes Phæno-
raena og Virkninger, allerund. foredrage, og er det

Vores allern. Villie: 1) at benævnte Kammerherre Le-

vetzow og Gopiist Stephensen , til Belonning for deres

derved udviste Flid og hafte Moie og Besværligheder,

saavel som og for de derom af dem, i Overeensstem-
f^'ielse med de dem meddeelte_ Instruclioner forfattede

Indberetninger og Beskrivelser, maa af Vort Rentekam-
mers Exlrafond forundes udi Douceur, den forste 400
Rd. og den sidste ^iOO Rd., foruden de dem til Reisens

Bekostning ved forbenævnte Vores Resolution af 25.

Septembr. 1783 tilstaaede Diætpenge, nemhg Kammer-
tierre Levetzow 3 Rd. og Gopiist Stephensen 2 Rd.

'^»SliS; og — 2) at Gopiist Stephensen maa lade trykke

8«
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J785. indbemeldte af ham forfattede Afhandling om berSrte

26. Januar. Vulkans Ildsprudning, samt at ham herudi maa kommes
li] Hjelp med den til Kobbernes Stikning og likimina-

tioner beregnede Bekostnings-Sum, 227 Rd., som udbe-

tales af det ad usus publicos stiftede Fond, hvorefter

dette Værks Forlag saaledes kan ham overlades, imod

at afgive 60 Exemplarer til Uddeling paa den herudi

foreslagne Maade. Og forvente Vi i sin Tid, naar de

endnu manglende nærmere Efterretninger indlobe, Vort

Rentekammers allerund. Forestilling, ang. de videre

Foranstaltninger, som i Anledning af de ved forbercirle

Vulkan anrettede Odelæggelser maatte findes fornodne,

med videre. — Endelig ville Vi allern. fritage meer-

bemeldte Gopiist Stephensen for al tiltræde den ham

under 5. April f. A. forundte Copiist-Plads i Vort Rente-

kammers danske og norske Cancellie, indtil han har

erhvervet juridisk Attestats, imod at hans fulde Gopiist-

Gage imidlertid, ligesom saadant i Anledning af hans

Fraværelse paa forberorte Reise hidtil er skeet, an-

vendes til Betaling for en Skriver, der indtil den Tid,

naar han har faaet bemeldte Exanien og tiltræder sin

Post i Kammer -Cancelliet, kan forrette hans Copiist-

Arbeide; og maa benævnte Stephensen, i den Tid han

saaledes anvender til sine Studeringere Fortsættelse

her ved Academiet, beholde de ham som Student til-

kommende Forings -Privilegia, og derhen hcirende Be-

naadninger*. Ghristiansborg Slot den 26. Januar 1785-.

disse vare : a) fri Transport af islandske Varer til 20 Rds.

Værdie, beregnet efter Taxten af 1702, som udbetales af

Handelen efter den ved Taxten af 1776 calculerede Ud-

salgs-Priis^ — 20 Rd. i Penge, som betales af Han-

delen som Godtgjdrelse for Forskjellen mellem Varernes

Indkjbbspriis i Island efter Taxt 1702, sammenhgnet med

Taxten fra 1776^ — c) Gratification af 15 Rd. 90" Sk.,

Bom enhver islandsk Student var tilsagt paa 8 Aar, til

1786 Aars Udgang, i Betragtning af de kostbare Tider.

. ^) Resolutionen er commuiiiceret Magnus Stephensen veil
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Cancellie " Skrivelse til Rentekammeret, ang. 1785.

Afgifternes Evaluation paa de geistlige Godser,
^^nuar.

Khavn 29, Januar 1785. — Canc. Brevb. for i785,

Nt. 179, S.. 124; Fogtm. VI. 3, 85—86.

^. M. Udi det af Commissionøn angaaende de is-

'fndske Bispestoles oeconomiske Indretning forfattede

Udkast til en almindelig Anordning^, hvorledes med
den oeconomiske Indretning ved begge Bispestolene,

saavel som derunder horende Domkirker og latinske

Skoler paa Island herefter skal forholdes, som af Hans
Maj» allern. er approberet, er Evaluationen af Land-

skylden paa det beneficerede Gods overalt paa Island

saaiedes fastsat: al et Landskylds -Hundrede beregnes
til og ydes med 5 Rd. 60 Sk. Gourant. hvorefter en

Qvilde-Leie eller 5 Foringer eller 20 Pund SmSr, som
udgj5r Ve af et saadant Hundrede, bliver at regne

yde med 40 Fiske eller 90 Sk. Gourant; — Fiske-

Landskylden hver Væt eller 80 Pd. Fisk ligeledes med
Fiske, eller 90 Sk. Gour., hvorimod den ved Regle-

'iientet af 17. Julii 1782, dens 11. Art.^ anordnede

Rentek. Skriv. 5. Febr. 1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr.

6I3, samt Indholdet i Udtog ved Skrivelser af s. D, deels til

Kammerherre Levetzow, deels til Finants-Kasse-Directionen

(Copieb. sst. Nr. 60 og CrZ). Rentek. Skriv, til Direc-

tionen for Fonden ad usus publicos 6. April 1785 (Copieb,

sst. Nr. 287).

3 dette Udkast til en almindelig Anordning om Bispesto-

lenes Indretninger blev bifaldet af Kongen den 29. Decbr.

^"^84, men senere tilbagetaget i Anledning af de af Com-
^ssionen for Islands almindelige Væsen stillede Forslags

som ere optagne i Reskr. 29. April 1785 Qevnf. de dertil

f<5iede Bemærkninger); i Anledning deraf er den i denne

Cancellie - Skrivelse som lovbestemt antagne Evaluation

aldrig bleven publiceret, men kun tildeels optaget i Forr.

om Holum Bispestol af 1789 og 1791.

) Original-Concepten og Brevbogen (samt Fogtm.) have urigt.

«17. Junii 1783 dens 1. Art."
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1785. hoiere Evaluation af Landskylds-Fisk og Smor er op-

^^^'^^^^^^ hævet. .— Af Qvaderne eller Hoveriet, hvor samme

har Sted, skal Mandslaanet beregnes og ydes med "20

Alen eller 90 Sk. (undtagen i Heynes Ombud, hvor det

efter gammel Skik maa forblive ved de 10 Alen eller

45 Skill., siden Beboerne selv svare Tiende). — Heste-

laanet efter den hidtil brugelige Regning med 10 Alen

eller 45 Skill., og ligeledes Dagsværket eller Dags-

Arbeidet med 5 Alen eller Skill., hvorved dets

ringere Ansættelse i forbemeldte Reglements 8. Art. er

ophævet. — Tienden af Fiske-Jorderne paa Bispesto-

lenes og andet beneficeret Gods maa ikke fordres eller

beregnes h(5iere, end efter Qvilde og Landskylds-Hun-

dredets Ansætning med 90 Sk. for Vætten, saa at dens

Ansætning ved forbemeldte Reglement ligeledes her-

efter er ophævet. Hvilket man , i Anledning af det

kongelige Rentekammers Forlangende udi Promemoria

af 15. hujus Samme herved tjenstligst har skullet com-

municere. Det kongelige Danske Gancellie den 29.

Januarii 1785,

2. Febr. KongcHg Resolutioii ang. Nedsættelse af en

Commission om Islands almindelige Væsen. Chri-

stiansborg 2. Februar 1785\ — I Forestilling 1. Fe-

bruar bemærker Rentekammeret , at Kongen
,

^(beviEget af

adskillige Tid efter anden andragne Mangler i Hensigt til

Islands politiske og oeconomiske Forfatning" , havde sendt

Landcommissionen 1770 ior at undcrsoge Landets Forhold og

gjbre Forslag til dets Opkomst. Efter omtrent 1 '/a Aars For-

retning indgav Commissionen Forestilling og Forsiage, som siden

\ bleve benyttede til forskjellige Indstillinger, f. Ex. om Ode-

Gaardes Optagelse; Markers Indhegning og Planering; Faare-

rbgtens Forbedring ; StrOmmes og Havnes Undersøgelse og

Opmaaling; Medicinalvæsenet; Amternes Inddeling; Yei- og

Postvæsenet: Fiskeriernes Udvidelse og Forbedring, samt Be-

kvemmelighed for Handelen, især paa Nord- og Osteriandet;

') Commissorium 16. Februar 1785
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Midler til Meelmalingens Befordring; Forbedring i Uldarbeidet; 1785,
Spinden og Væven, m. m. 5 hvortil Foranstaltninger med Præ- 2, Febr.
mier o. s. v. allerede vare forfciiede. — Dog var endnu ad-
skilligt tilbage, saavel af Commissionens Efterretninger og For-
siage, som adskillige Sager senere indkomne, som kunde for-

^
tjene nærmere Ovei*veielse, men formedelst Omstændighederne

w endnu ikke kunde foretages. Saaledes manglede Politievæsenet

en fuldstændig og endelig Åfgjbrelse Qivortii Commissionen

havde indgivet Forslag). Ligeledes, uagtet Taxten af 1776

og andre Anordninger ^Jiavde givet den islandske Handel, og

dens Forhold til dette Lands Næringsmidler, meget vigtige

Forbedringer", saa havde denne Sag dog ikke kunnet bringes

til Fuldkommenhed saa længe Octroy 1763 stod ved Magt, da

den forudsatte i flere Ting forskjellige Grundsætninger fra hine.

Nu derimod, da Octroyens Tid er udloben siden ultimo 1783

og en ny Handels-Indretning traadt i Kraft siden 2. Juli 1781,

maatte man tænke paa en ny Handels-Anordning for Island,

uhvori, saa nfiie som mueligt, maatte vorde bestemt, ei alene

Maaden, hvorpaa den i og for sig selv b5r drives der i Lan-

^ det, men og fornemmelig, i hvilket Forhold Lovene for Han-

tlelen helst maatte være at sætte med den Bvrige oeconomiske

og politiske Lovgiveise; ligesom Handelen selv med Landets

samtlige Næringsmidler af Jordbrug, Fædrift, Fiskerie og

videre, samt ved hvilke Midler, paa hvad Maade og i hvad

Orden alle Næringsmidler, samtlige og hvert især, passeligst

kunde drives, opmuntres og befordres, til Landets og Hande-

lens fælles Gavn og Bedste. Ved hvilken Leilighed naturlig-

viis tillige maatte komme i Betragtning, hvilke Politie-Indret-

ninger der maatte eragtes at viUe blive de tjenhgste, saavel

især i Hensigt til Næringerne og Handelen, som overhoved

^ for Landets huslige og borgerlige Væsen". Hertil kom end-

vndere Raadslagninger om Midlerne til at forebygge Jord-

^ brandens FcJiger. — Da Rentekammeret ikke mente at have

tilsti'ækkelig Tid tilovers fra de daglige Forretninger til at

gaae til Bunds i disse Sager, men disse trængte til en saa

hurtig Afgjorelse som mueligt, foresloges Indretningen af en -

speciel Commission, hvortil Tiden mentes særdeles passende, da

Commissionen kunde benytte den til Island bestemte Stiftamtmand

Levetzows Indsigter indtil hans Afreise i næste Foraar. Ligeledes

^ kunde Thodal tilkaldes , naar han i næste Efteraar kom til

^jt^benhavn. lovrigt mentes, at de blandt Kammerets Med-

^ lemmer skulde sidde deri, som fornemmelig havde arbeidet i
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4785. f^et islatidske Fag: Geheimeraad, Grev Reventlow, Conferents-

2. Febr. ^^.ad Erichsen, Justitsraad Wormskjold og Justitsraad Hamme-
-^-^^^^

lefl', ligeledes mentes: at saavel den samtlige Direction som

Administrationen for den grbnlandske, islandske, finmarkske

og færoeske Handel burde tiltræde Commissionen, saavidt de

forhandlende Sager havde en meget udbredt Indflydelse paa

Handelen. Fremdeles mentes eet af Cancelliets Medlemmer

at burde sidde i Commissionen, hvortil foresloges Etatsraad

Schow, i Anledning af at adskillige Sager vilde forekomme,

som hfirte under Cancelliets Ressort. Til Protokolforer fore-

sloges Christian Ulrich Ditlew Eggers, Fuldmægtig ved Oeco-

nomie- og Commerce-CoUegium, „som en Person, der i Sær-

deleshed meget har lagt sig efter Kundskab om de islandske

Sager". Indholdet af Commissionens Overla^g mentes at maatte

stiles paa de i den ældre Landcommissions Instruction 22. Mai

1770 angivne Punkter, saavidt de ikke vare afgjorte, og dertil

lægges nogle senere ventilerede Momenter, hvortil det udste-

dende Commissorium mentes alene at kunne henvise. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr, 12.

Vi have ladet Os indbemeldte Vort Rentekammers

Forslag udforligen foredrage, og bifalde' Vi derefter

allern., at til at undersoge og overveie samtlige herudi

foredragne Poster, Islands almindelige Væsen belræf-

fende, maa nu strax nedsættes en Commission, be-

staaende af de herudi nævnte Medlemmer, hvorved

den foreslagne Fuldmægtig Eggers forer Protocollen,

Og da Vores Etatsraad og Laugmand Fjeldsled, som

har været Medlem af den i Aaret 1770 anordnede og

til Island oversendte Landcommission, for nærværende

Tid opholder sig her i Staden, saa ville Vi allern. at

han maa tiltræde bemeldte nu nedsættende Commission,

for at gaae til Haande med Oplysninger, da han igjen,

naar han har meddeelt de vigtigste, maa træde ud af

samme, og ville Vi derfor, i Steden for Diætpenge, i

sin Tid allern. forunde ham en passende Gratification.

lovrigt haver Vort Rentekammer saasnart mueligt at

udfærdige og Os til Underskrift at forelægge det i

Overeensslemmelse hermed forn()dne Commissorium.

Christiansborg Slot den 2. Februar 1785.

L
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^

Kongelig Resolution ang. Tilforsel af Tommer '^ss.

til Island. Christiansborg 9. Februar 1785. — ^-

I Rentekammerets Forestilling 1. Februar gives en kort Be-
retning om det i Arnæs og Rangarvalla Syssel den 14. og 16.

August 1784 indtrufne Jordskjælv, hvilken Beretning statter
•

paa Skrivelser fra Biskopperne i Skalliolt og Stiftamtmand

Thodal. Jordskjælv 14. August 1784, omtrent Kl. 4 e. M. i

godt "Veir, havde kuldkastet de fleste Huse paa Skalholt, samt

næsten alle Huse og Bygninger i de saakaldte ^^Hreppar", saa

i Ytra-Rep, som indbefatter over 50 Gaarde, vare ikkun

4 Gaarde, skjHndt beskadigede, dog endnu beboelige, og i

Eystra-Rep stode kun nogle faa Gaarde tilbage, hoist oppe

til P^slds, som ikke vare aldeles bdelagte. Paa samme Maade
var det gaaet med Biskupstungur. Skeida Herred var saa

aldelés odelagt, at paa nogle Steder ikke stod et eneste Huus
eller Hytte tilbage, og paa andre Steder kun 2, 3, 4 Huse.

1 flere Repper i Arnæs Syssel var mere eller mindre Skade

^-nrettet. — Ved et andet Jordskjælv, som indfaldt den 16.

August ved samme Tid om Eftermiddagen, og vedholdt længere

^^id det forste, vare alle Gaarde og Bygninger over hele „Floen"

(8 Sogne) blevne bdelagte. Kirker og Præstegaarde over hele

^niies Syssel vare alle deels i Grund odelagte, deels saa beskadi-

S^f^e, at Kirkerne næppe mere ere tjenlige til Gudstjeneste. I den

vestlige Halvdeel af Rangarvalla Syssel, især i Holtum (6

kirkesogne) skal Jordskjælvet og have foraarsaget stor Skade.

Under Jordskjælvene syntes Floden Hvitå ved Skalholt at

^'oxe saa hoit, som J^eldet Ybr&ufell; kogende Kilder, Bække
andre Vande forsvandt, men i deres Sted saae man nye at

frembryde paa andre Steder , af hvidagtig Farve , hvormed
gamle forbrændte Huler i en vidtlbftig Lava-Strækning omkring
Oxaraa Landthingssted bleve opfyldte, under en forfærdelig

nndeijordisk Raslen og Bulder, og store Stykker af de tvende

Klipperader ved Siden af Almannagjå vare derved nedfaldne.
K^un 3 Mennesker vare dog omkomne, men derimod havde en
stor Mængde Mennesker foresat sig at flytte til Sbkanten, da
Creaturene vare for stbrste Delen dode, og Græsset paa Mar-
ken, saavel som Hoet, fidelagt. Paa selve Skalholt vare kun
2 lidet beskadigede Huse tilbage, saa at Biskoppen selv og
alle Stedets Beboere maatte Ugge i Telte. Ifolge Beretning
fra Sysselmanden paa Vestmannoeme var ogsaa der stor Skade
^fbiet saavel Græsningen som Fuglen paa Oeme. Efter en

Bisiiop Finnur Jonsson til Cancelliet indsendt Beretning varfe

1
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1785. ved Jordskjælvet paa Domkirkens Gods i Arnæs og Rangar-

9. Febr. ^alla Syssel aldeles iidelagte 856 Huse, faldefærdige 163 og

beskadigede 200^ de beskadigede Huses Antal mentes at ville

gaae op til 2000, 10 Huse beregnede for hver Gaard. Af

Kirker vare 6 ruinerede, 6 faldefærdige og 5 beskadigede; af

Præstegaarde: Odeels beskadigede, deels faldefærdige og deels

adelagte, hvilket ogsaa gjelder om 76 Gaarde paa Kirkernes

og Præsternes Mensalgods, hvorom tildeels Kfterretninger mang-

lede 5 af Proprietair- og Selveier-Gaardene vare omtrent 151

bragte i lignende Tilstand. — Kammeret anseer Opsendelsen

af Tbmmer for den fcirste Fombdenhed
,
og havde derfor an-

modet Directionen for den islandske Handel om , at see en

Ladning Tcimmer fra Norge sendt til Orebakke saa tidlig, at

den kunde være der i Marts eller tidlig i ApriL Handelen

gjorde Regning paa en Ladning paa 80 Commercelæster , til

en Værdie af 629 Rd. 2 Mk. 9 Sk. Fragten anslaaes til 3600

Bd. Kammeret foreslaaer, at Bekostningerne udredes af den

indsamlede Collect. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

66, Nr. 14.

Vi approbere allern. indbemeldte Vort Rentekam-

mers Foranstaltning, hvorefter et Skib af 80 Commerce-

Læster eller derover befragtes, for, det snareste skee

kan, at indtage i Moss en F.adning Tommer, som den

islandske Handel der besorger indkjcibt, og derefter,

saasnart Soen i delte Foraar bliver seilbar, at over-

fore samme -til Orebacks Havn i Island, for siden, efter

vedkommende Siiftamlmands og Biskops Foranstaltning

ved Sysselmanden og Sognepræsierne paa ethvert Sted,

efter foregaaende Repartition, rettet efter Vedkommendes

befindende Trang, at uddeles til Hjelp for de trængende

Indbyggere i Arnæs og Rangarvalla Sysseler, hvis Huse

erc odelagte eller beskadigede ved de sammesteds

den 14. og 16. August forrige Aar indtrufne Jordskjælve.

Og maa saaledes de paa bemeldte Ladning Tommers

Indkjob og Transport medgaaende Omkostninger tages

af de her i Staden til Understotning for de Indvaanere

S Island, som have lidt Skade ved den sammesteds i

Aaret 1783 opkomne Vulkan eller Jordild indsamlede

og i Vores Kasse deponerede frivillige Gaver, af Belob

1
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omtrent 10,000 Rd. — Dog skal Befragtningen af for-

bemeldte Ladning Tcimmer til Island liciteres, saavel i

Moss som i Drammen, da den maa ventes at kunne

belydeligen nedsættes. Christiansborg Slot den 9. Fe-

bruarii 1785.

Kongelig Resolution ang. Indsamling af en 9. Febr

Collect til Understottelse for Island. Christians-

borg 9. Februar 1785. — Ved en Skrivelse 1 3. Januar

1785 havde Cancelliet sendt til Rentekammeret Beretninger

fra Biskopperne Finnur Jonsson og Hannes Finnsson paa Skal-

holt, hvori de havde beskrevet den ved Vulkan -Udbruddet

1783 foranledigede Iioist ulykkelige Tilstand, hvori Indbyggerne

i nogle Herreder i Island vare geraadede
,

navnlig Præste-

standen, da Nogle havde mistet alt hvad de eiede, Andre vare

ifferd med at forlade Huus og Hjem
,

og gaae ud at betle,

endnu Andre holdt endnu Stand, men vare af Hunger bien-

synlig henfaldne. Nogle Præster, som havde 3 Kirker at

betjene, eiede ikke en eneste Hest, og kunde heller ingen

kjbbe, da de deels ikke havde Noget at give for den, deals

ikke kunde faae nogen kjobt. I hele Thingvalla Sogn vare

kun 5 Heste ilive. I Vinteren 1783—84 havde Nåden været

saa stor, at endog Provster, som tjente i temmelig gode Kald,

havde selv maattet opsanke og bære hjem paa Ryggen Riis

og Krat til deres Creature. Paa andre Steder vare Præster

hlevne husvilde. Biskopjoerne anholde derfor om en kongelig

Understottelse for Præsteskabet, især i Amæs og Rangarvalla

Sysseler, enten ved en Gave, eller ved en CoUect-BevilUng,

hvilket ogCancelliet fandt at være den yderste Nbdvendighed.

^ Kammeret indstiller derfor nu, at en almindelig Collect

^aa tillades indsamlet (Forestilling 1. Februar). — Rentek,

dorske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 15.

Til Hjelp og Redning for de ved en ny Vulkans

samt heftige Jordskjælves Ødelæggelse forarmede Ind-

vaanere
i Island, samt det trængende Præsteskab, for-

nemmelig
i Arnæs og Rangervalle Sysseler i Skalbolt

Stift, tillade Vi allern. , at Rentekammeret maa corre-

spondere med Vort Danske og Tydske Cancellie om at

foranstalte en Collect af frivillige Gaver, som paa sæd-

I
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vanlig Maade indsamles af vedkommende Ovrigheds-

Personer i begge Vore Riger og Fyrslendommene, saa-

vel udi Vores Residentsslad Kjobenliavn og de dvrige

Kjobsteder, som paa Landet; til hvilken Ende Kammeret

haver at forsyne bemeldle Gancellier med de fornodne

Underretninger, til at oplæses af Prædikestolene, som

Intimationer for samme. Ghrisliansborg Slot den 9. Fe-

bruarii 1785 \

16. Febr. Commissorium for Grev Schimmelmann m. fl.,

ang. Undersøgelse af Islands almindelige Væsen.

Christiansborg 16. Februar 1785. — Rentek.

Norske Exped. Prot. 15, 179—182; Pontoppid. Magazin for

almeennyttige Bidrag I, 166—169.

Christian den Syvende <&c. V. S. G. T. Da Os af

Vort Rentekammer Tid efler anden allerund. ere fore-

dragne de fra Vort Land Island i de tvende sidstfor-

lobne Aar 1783 og 1784 indkomne Beretninger om den

sammesteds ved en Vulkan og senere Jordskjælve an-

rettede Odelæggelse, og Vi allern. ansee nodvendigl,

at, foruden de allerede foiede Foranstaltninger, alle

videre optænkelige og til de locale Omstændigheder

meest passende Midler saavel til Landets Folkemængdes

Conservation, som ti! de odelagte Gaardes og Jord-

'} Ved Rentekammerets Skrivelser 5. Marts 1785 er denne

Resolution communiceret begge Cancellier^ for at foie de

videre fornodne Anstalter til Collectenj idet Rentek. vil

med det ftirste tilveiebringe og derefter tilstille dem

de fomSdne Underretninger om de. ved Vulkanen foraar-

sagede Odelæggelser, til Brug ved den af Prædikestolene

gjfirende Intimation for ,bemeldte Collect (Isl. Copieb. Litr.

V, Nr. 149—150). I Skrivelse til Rentekammeret 7. Mai

1785 «nsker- det danske Cancellie disse Underretninger

CCanc. Brevb. 1785, Nr. 921, S. 706—707) og ved Rentek.

Skrivelse til begge Cancellier 11, Juni 1785 (Isl. Copieb.

Lit. V, Nr. 553 og 554) tilstilles dem samme.

1785.

9. Febr.
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strækningers Ophjelpelse, Heste-, Qvæg- og Fagre-Avlons 1785.

Formerelse, med alt hvad videre henhOrer til at standse 16. Febr.

eller i^'en afhjelpe forberorte Jordilds og Jordskjælves

efterladte odelæggende Virkninger, udforligen tages

under Overveielse og, paa det at de herhen sigtende

^oi'anstaltninger maatte kunne gives den mueligste Fuld-

kommenhed og hurtigste Iværksættelse, under eet be-

handles; Vi ogsaa tillige allern. have betænkt, hvorledes

Gu ny almindelig Anordning om Handelen i Island nu, da

en forandret Handels-Indrelning siden 2. Julii 178i af

Os er stiftet og den forrige Handels-Octroy af 15. Au-

gust 1763 siden 1783 Aars Udgang er udleben, vil

Være aldeles fornoden. Saa er hermed Vores allern,

Villie og Befaling, at I, Vores Geheimeraad, Finance-

og Commerce-Minister Hr. Ernst Henrich, Greve af Schim-

melmann. Ridder; Vores Geheimeraad og fbrste Depu-

teret i Rentekammer-Collegio Hr. Christian Detlef Greve

af Reventlau, Ridder; Vores Conferentsraad og Depu-

teret i Rentekammer-Collegio John Erichsen; Vores Etats-

raad og Medlem af det danske CancelUe-Collegio Chri-

sten Schow; Vores Etatsraad og Medlem af Directionen

for den gronlandske, islandske, finmarkske og færciiske

Handel Wilhelm August Hansen; Vores Justitsraad og

Gommitteret i Rentekammer-Collegio Peder Wormskjold;

Vores Justitsraad og administrerende Directeur ved den

grønlandske, islandske, finmarkske og færdiske Handel

Friderich Martini ; Vores Justitsraad og administre-

rende Directeur ved den gronlandske, islandske, fin-

markske og færciiske Handel Carl Pontoppidan; Vores

Justitsraad og Committeret i Rentekammer-Collegio Niss

Hammelelf; og Vores Justitsraad og administrerende

Directeur ved den gronlandske, islandske, finmarkskc

og færoiske Handel Hartvig Marcus Frisch, saasnart

niueligt skulle sammentræde i en Commission, i hvilken

tillige indtræde Vores Etatsraad og Laugmand Thorchild

Fjéldsted, som forhen har været Medlem af den i Aaret

1770 anordnede islandske Land-Commission, for at gaae



1785. tilhaande, medens han sig her opholderj med nyttige

16. Febr. Oplysninger, som og Vores Kammerherre Hans Chri-

stoph Diderich Victor Levetzow, indtil hans Afreise her-

fra, og endelig Vores Stiftamtmand i Island, Lauritz

Thodal, naar han her til Staden ankommer, lil den

Ende, at I samtlige med hinanden kunne gjennemgaae:

\) Alle om den seneste Jordilds og paafulgle Jord-

,
skjælves odelæggende Virkninger i Island indkomne

Oplysninger og paa Grund deraf allerund. bringe til

Vores nærmere Resolution i Forslag de tjenligste og

mest virksomme ForanslnJlninger til sammes Stands

ning og Afhjelpelse, saasom til Folkemængdens Gon-

servation og Formerelse, de Odelagte eller skadelidte

Gaardes og Jordstrækningers Istandsættelse og bedste

Anvendelse saavel paa Vore egne, som paa Privates

Jordegodser, Heste-, Qvæg-' og Faare-Avlens hurtigste

Formerelse, med Alt hvad videre hertil henliorer. —
Og 2) AU hvad ved den i Aaret -1770 anordnede is-

landske Land-Gommission er bleven bragt i Forslag, og

siden videre ventileret, om en til Islands Opkomst og

dens Indvaaneres Vilkaars Forbedring tjenlig Handels-

Indretning og dennes Forberedelse og Understotning ved

Fiskeriernes Udvidelse i de salte og ferske Vande,

Fiskevirkningens Forbedring, Kornmalingens, Fædriftens

og Uldarbeidets , samt andre Mauufaclurers og Haand-

værks-Arbeiders med flere Næringsveies Befordring,

Havnenes Undersogning, Gommuuicationens bekvemmere

Indretning imellem Landets frahggende Steder og Di-

strikter, saavel som endelig den Deel af dels Politie-

væsen, der staaer i noieste Sammenhæng med forbe-

rorte Punkter. Om hvilket AU Vi forvente Eders ud-

forlige Betænkning og bestemte Forslag, stilet fornemme-

ligen derhen, hvorledes Handelen fra nu af kunde gives

en saadan Indretning og fores efter saadanne Regler,

der bedst maatte være skikkede til Forberedelse for

en efter Landets Omstændigheder dannet og for den
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hele Stat nyttig og fordeelaglig Handels -Frihed. ~-

Eders Beretninger og Forsiage indgives efterhaanden,

og især de til forste Punkt henhdrende, saasnart mue-

ligt til Vort Danske Cancellie og Vort Rentekammer,

saavidt ethvert af disse Collegiers Departement ved-

kommer, paa det at samme derfra til Vores allern.

Resolution kunne vorde forestillede og Iværksættelsen

siden foranstaltet. — Til at fcire Pennen og referere i

Gommissionen have Vi allern. udnævnt Christian Ulrich

Detlew Eggers, Fuldmægtig i Vort General-Land-Oeco-

nomie- og Commerce - GoUegii tydske Secretariat, —
Dermed skeer Vor Yillie. Befalendes Eder Gud. Skrevet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Resi-

denlsstad Kjobenhavn den 16. Februarii 1785.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- 22. Febr.

dal, ang. Laugrettesmænds Skattefrihed. Khavn

22. Februar 1785. — Isi. Copieb. Litr. V, Nr. 86,

Vi ere enige med Hr. Stiftamtm.* Udladelse i Skri-

velse af 25. Junii f. A., at forrige Lavrettesmand Bene-

dict Bergsen ifoige Forordn, af 16. Novbr. 1764 ikke

kan være fri for at betale Skatter og Gjeftold, uden

for den Tid- han har været Lavi'etsmand, men at Sys-

selmanden derimod ikke er befoiet til at affordre ham
Beder for at han har indeholdt med denne Skattes

BetaHng, saa meget mindre, som Aarsagen dertil alene

^aa tilskrives en Misforstand af den kongelige allern.

^^esol. af 7. Martii 1774, som alene tjener tii Befrielse

^^1* de verdslige og geistlige Jilmbedsmænd i Landet.

Hvilket vi raaa tjenstligst have Hr. Stiftamtm. anmodet

^1 betyde Supplikanten og Sysselmand Helgesen, med
*^i*dre til den sidste, at lade Supplikanten være ukræ-
vel Bdderne. Rentekammeret den 22. Februarii

178o.
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428 Kgl. Resol. ang. Falkbfangsten.

<785. Kongelig Resolution ang Falkenes Transport

l:i;!^fra Island. Christiansborg 23. Febr. 1785. —
Landfogden i Island , Skuli Magnusson , havde gjort op-

mærksom paa, at paa Grund af Qvægdbden i Island vilde

man næppe i dette Aar kunne forskaffe Foder til de Falke,

der som sædvanlig skulde fOres fra Island. Over-Falkoneer-

mesteren, Kammerherre Caimette, troede, at man i dette Aar

kunde nfiies med 30 Falke fra Island, istedenfor det sa^dvan-

.
lige Antal af 50, og foreslog, at sende 24 til 30 Stude over,

til Falkenes Fede, idet man tillige lod Reise-Falkonerenie

reise saa tidlig fra Kjbbenliavn, at de. kunde være i Reykjavik

til den 24. Juni, da Falkefængerne , efter deres Instmction,

skulde mcide med Falkene paa sidstnævnte Sted. Bekostnin-

gen ved en saadan Udrustning, meil Transport af 20 Stude,

beregnedes at ville blive 2125 Rd., eller omtrent 1896 Rd. mere,

end sædvanligen pleiede at udgives for Falke -Transporten,

naar Studene kjtibes i Island (efter Middeltal af 5 Aar kostede

Falkeqvæget der 228 Rd. 19 Sk.). — Rentekammeret bemær-

ker, at den aarlige Forsendelse af Falke til fremmede Hoffer

• grunder sig ikke paa nogen Convention, men at nogle af

Kongens Embedsmænd og Betjente ved Jagten nyde endeel

Douceurer af de udenlandske Hoffer, som modtage Presenter

af Falke, og at det synes som disse Embedsmænd og Betjente

maatte kunne vente Erstatning for bemeldte Douceurer, hvis

Presenten faldt bort, hvorved Besparelsen ved de egentlige

Udgifter omtrent vilde opveies fForest. 15. Febr.). — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 18.

Del er Vores allern. Villie, at Falke skulle i dette

Aar, ligesom sædvanligen, hentes fra Island. Men da

det er at befrygte: at det til Falkenes Fode saavel der

i Landet, inden de afsendes, som paa Reisea hertil,

fornodne Qvæg ikke er der a( erholde, saa ville Vi

allern. herved autorisere Vort Rentekamnaer til at lade

fciie alle indbemeldte Foranstaltninger til 20 Studes

Oversendelse med el af Handelsskibene, samt til de

for disse Slude fornodne Indretninger i Skibet, med

videre, og maa den hertil fornodne Bekostnings Sum,

fradraget Belcibel af det, som 'for de til denne Entre-

prise anskaffede Malerialier i sin Tid kan udkomme,
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^ med videre, i sin Tid, efter behorigeii documenterede 1785.

RegniQger, af Vores Kasse udbetales. Christiansborg ^^f"^^
Slot den 23. Februarii 1785.

Plakat ang. Bestemmelse af Indskud i den 25. Febr.

almindelige Enke-Kasse. Christiansborg 25. Febr.

17851. — Publiceret paa Althinget 1789 og Kubrum ind-

i Althingsbogen s. A. Nr. 24. 3, S. 37. Originalen uden

Tabel
^ samt en i Enkekassens Bogholder- Comptoir verificeret

Copie med Tabel, efter det ved kgl. Resol. 11. Februar 1785

^•Pproberede Udkast, findes i Canc. Archivs „Siellandske Ind-

lægge Januar— Mart 1785, Litr. A.'V — Plakaten uden Tabel

indfclrt i Siell. Reg. 76, 545b-547. Original-Aftryk hos Hopffner.

Qvart-Forr, for 1785, S. 13-25; Schou IX, 6—20.

Plakat, angaaende en noiere Bestemmelse af del

Indskud, som ved Indtrædelsen i den under 30. Augusti

^775 oprettede almindelige Enke-Kasse skal erlægges

^or enhver forlangt Pension, samt flere Poster bemeldte

Kasse angaaende.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at siden

Oprettelsen af den under 30. Augusti 1775 af Os slif-

lede almindelige Enke -Kasse for Vore Riger, Heriug-

dcimmer og Lande, ikke alene Sandsynligheden om Men-

neskenes forestaaende Levetid efter den opnaaede for-

skjellige Alder, samt dens Anvendelse paa Enke-Pen-

sions-Anstalter ved forbedrede Dodeligheds- Tabeller,

'^g derefter anstillede noie Beregninger, er bragt til

sl(5rpe Paalidelighed, men og ved bemeldte Kasse selv

'^^n under visse Forudsættelser modererede Ansættelse

'^^ de i samme gjorende Indskudde efter Erfaringen og

ved Sagens n5iere Overveielse er befunden ikke at

kunne have Sted, og at i Folge heraf, efter den af Os
beskikkede Directi^ns, og de af samme raadforte Ma-

thematikeres eenstemmige Eragtning, den Fundationens

3. § vedf(5iede Indskuds -Tabel ncidvendigen vil være

O Canc. Circ. 18. Oktbr. 1823.
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1785. at forandre efter og i Overeensstemmelse med de se-

25. Febr. nere Oplysninger ^ saafremt Vores Kasse, som, efter at

den forrige Land-Militaire-Etatens Pensions-Kasses Fond

for nogle Aar siden ganske er medgaaet, allerede findes

bebyrdet med alle de Pensioner, som deraf burde ud-

redes, ikke paa ny skal være udsal for saadan med

Tiden befrygtende Byrde. Ved disse Betragtninger

have Vi fundet Os bevægede til, paa bemeldte Vores

Direcfions derom gjorte udfdrlige Forestilling, at appro-

bere den herved heftede forandrede indskuds-Tabel,

som samme har ladet beregne efter de siden Kassens

Oprettelse bekjendl blevne, og ved Erfaringen bestyr-

kede Grundsætninger, og hvori det af Interessenterne

gjbrende Indskud er ansat deels hoiere og deels rin-

gere end i den forrige, men i alt saaledes, at enhver

Indtrædende hverken betaler meer eller mindre, end

den hans Kone udi hendes muelige Enke-Stand forsik-

krende Pension ved noieste Udregning er befunden at

være værd. Bemeldte nye Indskuds-Tabel skal altsaa

herefter udi den forriges Sted tjene til Regel ved In-

teressenternes Optagelse, saaledes, at Vore i Funda-

tionens 3. § benævnte Civil- og Mililair -Betjente skal

^or hver 10 Rds. Pension, som enhver vil forsikkre sin

Hustrue i hendes muelige Enke-Stand , til Kassen er-

lægge den Indskuds- Summa, som udi denne Tabel

findes anfOrt ved Mandens og Konens combinerede

Alder, og alle andre Vore Undersaatler , som vil tage

Deel i dette Institut, derforuden betale den ved Fun-

dationens 7. § fastsatte Recognition af 10 pro Gento.

Som dernæst den i Henseende til de i Kassen Indtræ-

dendes Alder i den forste Anmærkning til den forrige

indskuds-Tabel fastsatte Regel: at fulde 6 Maaneder og

derover regnes for et heelt Aar, inen hvad som er

under 6 Maaneder ikke tages i Betragtning, efter meer-

bemeldte Directions ForestiUing er geraadet Kassen til

et mærkeligt Tab, saa skal, efter den den nye Tabel

tilfiSiede forandrede Anmærkning, denne Regel ikkun
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or saavidt Mændenes Alder angaaer herefter finde 1785,

Sted, og derimod i Henseende til Konernes Alder alene 25. Febr.

tages Hensigt til det fulde Antal Aar, som de virkelig

have opfyldt, og de overskydende Maaneder ei komme
1 Betragtning. Endelig ville Vi og, for desmere at lette

de af Vores Gasse lOnnede Betjente Indtrædelsen i

Kassen, allern. extendere Fundalionens 6. § derhen, at

de
, forsaavidt de ikke efter allerede subsisterende

særdeles Anordninger ved Indtrædelsen i Kassen strax

bcir erlægge deres Indskud i rede Penge, maae til det

gjoi'ende Indskuds Betaling forundes 6 Aars Dilation,

saa at den efter bemeldte § af en saadan Betjent ud-

stedende Pante-Obligation, i Stedet for at lyde paa den
4** Deel af hans af Vores Kasse nydende aarlige Gage,

maa stiles ikkun paa den 6** Deel, og den derefter til

hver Junii og December Maaneds Udgang betalende

12** Deel af Indskuds -Summen, tillige med de hver

Gang forfaldne Renter, efter Directionens Requisition,

til hver Termin paa vedkommende Sted i Gagen skal

indeholdes, og Enke- Kassen anvises. Hvorefter alle

Nedkommende sig allerund. have at rette. Givet paa

N^>rt Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residents-

Stiid KJObenhavn den 25. Februarii 1785.

Indskuds-Tabel, som viser, hvad enhver Civil- eller

Militair-Betjent, ved Indtrædelsen i den almindelige Enke-

Kasse, for hver 10 Rigsdalers Pension, han agter at

forsikkre sin Hustrue, til bemeldte Kasse b5r betale,

efter hans og hans Hustrues ved Optagelsen i Kassen

iværende Alder.

Ved Alderens Bestemmelse antages til Regel: —
fulde 6 Maaneder og derover regnes ved Mændenes

Alder for et heelt Aar, og hvad som er under 6 Maa-

neder kommer ikke i Betragtning. Men ved Konernes
Alders Bestemmelse kommer kun det fulde Antal af

Aar, som de virkehg have fyldt, og ikke de oversky
dende Maaneder i Betragtning.



^ H

132 Plak. ang. Indskud i Enke-Kassen.

Mandens Alder:
I *

:

15l36.80

16|35.99

I7I35.17

18|34.35

19 33.54

20|32.73

.92

.15

.43

129.76

< 33 23
w
O)

O

2131
22 31

2330

2529.11

26|28.36

61

86
I

.11

3124.65

3223.94

23.23

I22.52

.82

M
1.47

1.80

'.13

».46

4l|i7.79

1_
'

.13

43|U>.47
' ",81

45|l5.i8

46 1 4.57

47 13.96
"

13.36

49| 12.76

^"12.16

51 11.64

; 11.12

5310.60
" "

,10.09

9.58

^
I
Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr, Rdlr.

14137.1^0^ 38.71 39.82 41.02 42.22 43.42 44.62 45,8i 47.19 48.56

iQfi fin .^7 qo .'^Q nn /a\ ^. Å i 42.53 43.74 44.95 46.16 47.52

41.63 42.85 44.08 45.30 46.53

40.71 41.94 43.18 44.42 45.65

QQ /l i HA ÅO /iQ ÅA lu

20.48 :^1.32 21.86 22.59 23.32 24.06

l9.B0 20.49 2i.4l 21 88 22.59 23.31

19.13 19.81 20.50 2 1 20 21.90 22.60 23.30 24.oo 24.82

18.37 19.02 19.68 20.35 21 .05 21.76 22.46 23.16

17.70 18.28 18.91 19.56 20.21

17.04 17.61 18.19 18.81 19.44 *w.ui -^.ii *i.^o<.^-.io

16.38 16.95 17.52 18.10 18.71 19-32 19.93 20.63 21.34

15.73 1 6.29 1 6.86 1 7.44 1 8.02 - ^'^^ - <^ ^-

-

1 > < ^ _

w.uA^ TIX.UC 'iÆ..

37.90 39.00 4U.li 41.32

37.09 38.19 39.30 40.41

36.27 37.38 38.18 39.60 4U.71 41.94 4d.l8 44.42 40.65

35.45 36.56 37.67 38.78 39.90 41.01 42.25 43.51 44.76

34.64 35.74 36.S5 37.96 o9:08 40.20 41.31 42.57 43.84

33.83 34.93 36.03 37.14 38.25 39.38 40.50 41.62 42.89

33.00 34.09 35.17 36.26 37 .3s 38.5i 39.64 40.77 41.90

32.21 33.28 34.35 35.41 36.49 37.62 38.76 39.90 41.04

32.50 33.56 34.61 35.66 36.72 37.86iw. 39.01 40.16

30.76 31.77 32.80 33.84 34.87 35.91 36.95 38.10 39.26

30.10 31.09 32.09 33.10 34.12 35.i4 36.i6 37.i8 38.35

29.26 30.24 31.22 32.20 33.22 34.25 35.28 36.30 37.33

28.51 29.42 30.38 31.35 32.31 33.34 34.38 35.42 36.45

27.76 28.66 29.58 30.52 31 .48 32.42 33.46 34.51 35.56

27,00 27.91 28.82 29.74 30.67 31.61 32.54 33.59

27

23.30 24.08 24.88 25.68 ^—^ —

.

22.59 23.37 24.16 24.96 25.77 26.58 27.

21.83 22.59 23.35 24.12 24.93 25.74 26

21.23 21.84 22.59 23.33 24.09 24.90

21.32 21.86 22.59 23.32 24.06

-i i .76 ^0.66 4\).5S 6\J.b2 6 1 .48 04.

27.00 27.91 28.82 29.74 30.67 31.61 32.54 33.59 34.64

26.25 27.15 28.06 28.98 29.90 30.82 31.74 32.66 33.72

25.44 26.31 27.19 28.08 29.oi 29.93 30.86 31.78 32.7i

24.72 25.52 26.37 27 24 28.11 29.04 29.96 30.90 31.82

24.01 24.80 25.60 26.44 27.29 28.i4 29.07 30.oo 30.94
-

' - • 26.51 27.34 28.17 29.10 30.04
^ A/k »i-v

^±•10 *^'W.^D '^U.lO ^U.OU

20.91 21. 62 22.32 23,02

i-ty.yo .ci.J*t

.^.u^ 18.61 19,20 19.79 20.49

17.25 17.83 18.41 19.00 19.5915.04 1 5.58 1 6.12 1 6.67 ..........

14.43 1 4.90 1 5.43 1 5.95 1 6.48 17.06 17.64

13.82 1 4.29 1 4.76 1 5.28 1 5.78 1 6-30

13.21 13.68 14.15 14.63 15.13 15-62

12.61 13.07 13.54 14.02 14.50 14.98 x-..u .^.^^ . w.^.

12.01 12.45 12.89 1 3.35 1 3.82 1 4.30 1 4.77 1 5.25 45.73

U 13.62 14.10 14.57 15.04

15.46 15.94 16.51

2.89 13.35 13.82 li.^n

11.49 11.86 12.29 12.71 13.16 lO-b'^ i-*.iu i^.bl XvJ.u*

12.97 1 3.43 1 3.90 14.37

it'.ui i.j.oi l^t.Vl 1**.

12.45 12.89 13.35 13.82 14.30

11.86 12.29 12.71 13.

10.96 11.31 11.71 12.13 12.54LV.m Ll.ål 11.71 lii.l3 i't

10.44 1 0.81 11.19 11.56 11 .97w.^^ .^..^ jjL.oo Lx.a, 12.37 12.78 13.24 13.70

9.93 10.29 10.66 11.04 11.42 11.81 12.20 12.59 13.05

23.86

30

39 28.20 29.14

55 27.37 28.18

25.71 26.52 27.35

24.87 25.68 26.50

31

18.22 18.80

16.87 17.45 18.03

16.12 16.69 17.26

r



Plak. ang. Indskud i Enke-Kassen.

Mandens Alder:
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56
57
58
59
60

22 23 24 25

Rdlr.

Q 2 3
r. 1 c o

8.88

8.53

8.18

7.83

Rdlr.

9.39

9.00

8.60

8.24

7.89

Rdlr.

9.73

9.20

8.77

8.32

7.96

Rdlr.

10.07

9.53

9.0J

8.55

8.04

26

Rdlr.

10.43

9.86

9.33

8.82

8.33

32

1

ro

C
C
O

Rdlr.

J49. :%%

15 48.88

16147.87

17140.90

18|4().oi

1945.10

20|44.i7

3.16

22142.18

1.31

0.42

9.52

8.49

7.49

6.60

5.70

4.78

3.77

32|32.76

1.87

130.98

35130.08

36 29.10

3728.16

127.33

,--126.48

4025.
4124
4223.72

4322.88

-J22.04

4521.20

46120.26

19.39

.64

.66

33 34 35

Rdlr. Rdlr.

51.32 52.71

50.25 5 1 .62

49.22 50.57

48.22 49.56

47.27 48.58

46.37 47.64

45.45 46.73

44.42 45.69

43.43 44.68

42.46 43.70

41.58 42.75

40.69 41. 86

39.65 40.80

38.63 39.78

37.65 38.77

36.75 37.81

35.84 36.90

34.82 35.88

33.82 34.67

32.81 33.87

3 1.92 32.86

31.02 31.97

30.02 30.95

29.06 29.97

28.14 29.03

27.31 28.13

26.46 27.29

25.45 26.25

24.50 25.27

23.59 24.34

22.75 23.46

21.91 22.62

20.95 21.63

20.03

29.00

28.12

27.06

26.04

25.09

24.18

23.33

22.31

)

27 28 29 30 31

37 38 39 40

Rdlr. Rdlr.

54*04 55.38

52.99 54.38

51.93 53.28

50.89 52.24

49.90 51.22

48.94 50.24

48.01 49.30

46.96 48.22

45-93 47.19

44.94 46.17

43.97 45.20

43.o'i 44.25

41.96 43.12

40.91 42.06

39.91 41.03

38.92 40.04

37.97 39.07

36.94 38.01

35.93 36.99

34.92 35.98

33.92 34.97

32.92 33,97

31.88 32.81

30.88 31.79

29.92 30.81

20.70 21.35 22.01

29.87

28.97

27.86

26.83

25.84

24.91

24.03

23.00

Rdlr.

56.71

55.77

54.73

53.57

52.55

5 1 .55

50.59

49.57

48.43

47.42

46.42

45.46

44.39

43.21

42.16

41.15

40.17

39.15

38.05

37.04

36.03

35.02

33.89

32.70

31.70

30.74

29.82

28.75

27.61

26.60

25.64

24.73

23.73

22.67

Rdlr.

58.05

57.16

56.18

55.08

53.87

52.86

51.88

50.92

49.84

48.65

47.63

46.47

45.65

44.53

43.30

42.26

41.27

40.28

39.23

38.10

37.09

36.08

34.97

33.81

32.60

3 1 .62

30.68

29.64

28.53

27.36

26.37

25,44

24.47

23.43

Rdlr.

59.36

58.55

57.63

56.59

55.43

54.17

53.17

52.27

51.25

50.11

48.87

47.88

46.91

45.84

44.67

43.39

42.37

41.41

40.39

39.31

38.15

37.14

36.06

34.92

33.74

32.50

31.54

30.54

29.46

28.32

27.11

26.15

25.21

24.21

61

59
59

58

41

Rdlr. Rdlr,

09 62.84

.94 61.70

.07 60.52

. .10 59.60

57.00 58.57

55.79 57.41

54.47 56.15

53.62 54.98

52.66 54.07

51.58 53.05

50.39 51.91

49.09 50.67

48.17 49-44

47.15 48.47

46.03 47.39

44.81 46.22

43.48 44.95

42.55 43.69

41. 5é 42.73

40.50 41.71

3-'. 39 40.62

38.20 39-47

37.15 38.24

36.04 37.16

34.88 36-03

33.67 34-84

32.40 33-60

31.43 32.33

30.40 3 1 -32

29.28 30.26

28.11 29.11

26.86 27.90

25,95 26.69

24.98 25.75

1785.

25. Febr.

Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr.

10.81 11.18 11.57 11.95 12.33

10.20 10.58 10.94 11.33 11.70

9.65 9.97 10.35 10.71 11.09

9.J3 9.44 9.75 10.12 10.48

8.63 8.93 9.23 9.53 9.89
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1785.

25. Febr.

Mandens Alder:

32 33 34 35 37 38 39 40 41

Bdlr.

Jl8. t%%

49117.84

50|l7.o8

5l|l6.27

52|l5.52

53|U.83
14.17

13.51

56112.77

57|l2.o8

58111.45

0.85

60|iO.'i5

55

Rdlr.

19.19

18.41

17.65

16.82

16.03

15.31

14.63

13.97

13.20

12.49

11.83

11.21

10.61

Edlr.

19.81

18.99

18.22

17.36

16.56

15.80

15.10

14.43

13.64

12.89

12.21

11.58

10.97

Rdlr. Rdlr. Rdlr.

20.4521.0721.71

19.59 20.20 20.80

18.79 1 9.37 1 9.95

17.91 18.46 19.07

17.08 17.60 18.13

16.30 1 6.80 1 7.30

15.57 16.04 16.52

14.89 15.35 15.79

14.07 14.51 14.98

13.31 13.7i 14.13

12.59 1 2.98 1 3.36

Rdlr.

22.34

21.41

20.53

19.67

18.77

17-80

Rdlr.

23.14

22.01

21.11

20.28

19.39

18.47

17.00 17.48

11.93

11.33

12.29

11.66

12.65

11.99

16.24

15.45

14.62

13.75

13.01

12.32

16.70

15.92

15.11

14.26

13.37

12.66

Rdlr.jRdlr.

23.95

22.85

21.69

20.89

24.75

23.69

22.56

21.49

20.03 20.67

19.12 19.78

18.17 18.85

17.16 17.87

Rdlr.

|64.

44 45 46 47 48 49

16.40

15.60

14.77

13.90

13.00

16.88

16.10

15.28

14.43

13.55

50 51

105

156
1662
1761.
1860.
1959,

20 57,

2156
2255
2354
24^53
2552
26 51

2740
2848
2947

3.47

3243
3342

Rdlr. Rdlr.

74.04 76.04

72.70 74.66

73.34

3639.

3738
3837
3936

56.00

54.97

53.8^

52.63

51.41

50.14

49.07

47.89

46.66

45.41

44.11

43.09

42.01

40.84

39.61

38.33

.37.20

56.51

55.43

54.24

53.02

51.78

50.49 52-15

Rdlr. Rdlr. Rdlr.

78.03 79.89 81.75

76.63 78.60 80.51

75.28 77.22 79.17

Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr

66.34 68.10 70.07 72.06

65.24 67.01 68.78 70.74

64.10

62. 9> 64.73 66.54 68.35

6 1.70 63.53 65.36 67.19

60.66 62.29 64.14 65.99

59.51 61.19 62.88 64.75 ^w.uo wv-.^.

58.38 60.08 61 .78 63.49 65.34 67.20

57.21 58.93 60.65 62.37 64.10 65.93 67.77 69.59 71.43

- 57.74 59.48 6 1 .22 62.97 64.72 66.52 68.34 70.14

58.27 60.03 61.80 63.57 65.34 67.12 68.91

57.02 5B.80 60.59 62.38 64.a 65.96 67-72

59.22 60.98 62.75 64.52 66.28

63.12 64.87

65.89 67.68 69.47 71.41

70.17 72.08 73.99 75.90 77.82

69.03 70.87 72.75 74.64 76.52

67.85 69.71 7 1.57 73.42 75.29

66.63 68.51 70.39 72.27 74.10

65.34 67.20 69.05 70.91 72.77

49-37 50-85

48.15 49-65

46-91 48-41

45-64 47-16

44-33 45-87

43-28 44.55

42-14 43.44

52.5? 54.19

01.14 52.79

49.9351.44

48.68 50.21

47.41

46.10

44.74

40-94 42-27 43.60

39 69 41.05

38-38 39.77

42.41

4B.95„_.. ,

47.66 49.22 50.78

46.27 47.80 49.34

44.93 46.44 47.94

43.77 45.13 46.6i

43.94 45.3341.16 42.55

55-85 57.46

54-64 56.27 57.90 59.64 6 1 .37

53-41 55.05 56.69 58.34 60. oe 61.77 63-49

53-80 55.46 57.1? 58.78 60.48 62.17

55.87 57.55 59.23 60.90

54.44 56.09 57.75 59.40

53.06 54.69 56.31 57.95

51.74 53.33 54.94 56-54

50.49 52.04 53.61 55-19

52.34 53.8&

50.87 52-40

49.46 50-96

48.09 49.58

46.78 48-24
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(ti

CO

C

o

Mandens Alder:

42 43 44 46 46 47 4S 49 51

I
Rdlr. Rdlr. Bdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr.

4(i34.,V5 36.01 37.22 3«.43 39.65 41.27

4l|33.54 34.75 35.97 37.18 38.40 39.79

33.48 34.T0 35.93 37.15 38.38

32.19 33.42 34.65 35.89 37.12

31.12 32.12 33.36 34-60 35.85

29.98 31.02 32.06 33.31 34.56

28.79 29.83 30.88 31.93 33.14

27.58 28.64 29.68 30.74 31.80

3U.60 31.67 32.82 33.97 35.13

42132.26

43131.22

30.12

[28.94

-.,-..74

47126.53

25.55

„,'24.52

5023.43

5122.37

52 21.30

53|20
5
5

56,

57

58^m
60,

35

19.53

18.58

17-59

16-60

15.80

14-96

14.10

Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr.

42.69 44.11 45.53 46.9&

41.18 42.57 43.96 45.35

39.74 41.10 42.46 43.82

38.36 39.69 41.02 42.35

37.09 38.34 39.64 40.94

35.81 37.06 38.32 39.59

34.36 35.58 36.80 38.03

32.98 34.16 35.35 36.54

31.54 32.66 33.7«

32.50

26.37 27.42 28.49 29.54

25.36 26.2r 27.27 28.34 29.40 30.46

24.30 25.17 26.05 27.12 28.i9 29.26 30.33 31.4i

23.24 24.12 24.99 25.88 26.92 27.96 29-00 30.04 31.08

22.18 23-05 23-94 24.82 25.71 26.72 27.73 28.74 29.75

21.11 21.99 22.87 23.76 24.65 25-54 26-52 27.50 28.48

20.23"" '
"*

20.92 21.80 22.69 23.58 24.48 25.37 26.32 27.27

20-01 20.73 21.62 22.51 23.41 24.31 25.21 26.12

19.01 19.73 20.45 21,30 22.16 23-03 23.89 24.76

18.02 1 8.73 19.45 20,17 20.99 21-81 22.65 23.47

17.03 17.74 18.45 19.17 19.89 20.68 21.46 22.27

15.50 1 6-04 1 6.75 1 7-46 1 8.17 1 8-89 1 9.61 20-37 2l.i2

14.65|l5.2l|15.77 16.48 17^19 17-90 18.62 19.34120.06

CO rA Cl? CP7 CO cn ai\
52 53 54 55 56 57

17 79.T4

18 78.42

19 77.15

20 75.94

21 74.65

22 73.27

23 71.95

24 70.69

25 69.48

26 68-09

27 66.61

28 65.22

29 63.86

30 62.57

ål 61.12

I
Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr.

14183. ,Vs 85.48 87.33 89.3s 91.82 94.06 96.3o 98.56

15 82.42 84.33 86.25 88.17 90.40 92.64 94.88 97.12

16 81.13 83.09 85.05 8r.o2 88.99 91.22 93.46 95.7o

81 .75 83.76 85.77 8 .79 89.81 92.05 94.29

80.31 82.37 84.43 ye.oO 88.57 90.64 92.88

79.02 80.88 82-99 85.11 87.23 89.35 91 .47

77.78 79.62 81-46 83.62 85.79 87.96 90.13

76.53 78.42 80-31 82.20 84.36 86.53 88.70

75.20 77.13 79-06 81 .00 82.94 85.io 87-27

73.77 75.75 77-73 79.71 81.69 83.68 85.84<.1.77 <0.75 VY.73 <y.71 Ol.69 0d.68O0.84 88.01

72.47 74.27 76-30 78.33 80.30 82.39 84-42 86.59

7 1 .24 73.00 74.77 76.85 78.93 8 1 .00 83-09 85.17

69.90 7 1.70 73.52 75.34 77.42 79.,53 81-57 83.66

68.46 70.32 72-18 74.04 75.9i 77-99 8O.13 82.i5

66.94 68.84 70.74 72.65 74.56 76.48 78.56 80.71

65.57 67.27 69.22 71.17 73.13 75.09 77.05 79.i3

64.24 65.92 67.60 69.60 7 1.60 73.61 75.62 77.63

62.84 64.55 66.28 68.00 TO.oo 72-oi 74-02 76.o3

58 59

RdJr,

100.78

99.36

97.94

96.53

95.12

93.71

92.30

90.87

89.44

1785.

25. Febr.
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1785. Mandens Alder:

25. Febr.
'

52 53 54 1 55 56 |57 58 59 60

'32

33
34156

35
36
37
38
39
40
41

..42

I 43
^44
S 45
^S46
tå 47

48136

49
50
51
52
53
54i28

55
56

57
58
59
60

59. ,%%

58.15

.T7

55.44

54.00

52.47

51.05

49.70

48.39

46.82

45.18

43.68

42.24

40.86

39.33

37.74

.29

34.91

33.59

32.21

30.76

29.46

.22

27.04

25.69

2431

23,06

21.89

20.78

61.34

59.76

58.35

57.00

55.60

54.11

52.54

51.15

49.82

48.29

46.6é

45.01

43.54

42.13

40.64

39.08

37.45

36.04

34.69

33.33

31.92

30.44

29 17

27.95

26 63

25.26

23.86

22*65

21.51

63.11

61.56

59.94

58.56

57.20

55.76

54.22

52.61

51.25

49.76

48.20

46.56

44.84

43.40

41.94

40.42

38.83

37-17

35.79

34.46

33.07

31.63

30.12

28.88

27-58

26.23

24.84

23.41

22.24

64.86

63.38

61.79

60.12

58.81

57.41

55.92

54.34

52-66

51.23

49.71

48.11

46.43

44.67

43.25

41.76

40.20

38.58

36.89

35. .59

34.23

32.81

3 i. 34

29.80

28.52

27.20

25.83

24.42

22.97

66.64

65.18

63.65

62.02

60.42

59.06

57.62

56.08

54.46

52.70

51.22

49.66

48.02

46.30

44-56

43.10

41.58

39.98

38,33

36.72

35.39

34.00

32-55

31-05

29-46

28.16

26.82

25.43

24.00

67.00 6H.81

65.50 67,36

63.92 65.82

62.32

60.72

59.31

68,40 70.41

64.22

62.62

61.02

57,83 59.57

56,25 58,04

54.49 56.28

52.73 54.52

51.21 52.76

49.61 51.20

47.93 49.56

46.19 47.82

44.45 46.08

42.95 44.34

41.40 42.81

39-77

38.16

36.'55 3a
35.19 36

33.7735

32.30 33

30.71 3

1

29.12
'^'^

27.80

26.44

25.03

41.22

39.61

30
28

27

26

00

39

.00

.55

.96

.37

.79

.44

.06

72.42 74.43

70.82 72.83

69.22 71.23

67.72 69.63

66.12 68.02

64.52 66.42

62.92 64.82

61.32

5&.83

58.07

56.31

63.22

61.62

59.86

58.10

54.55 56.34

52.79 54.58

51.19 52.82

49.45 51.08

47.71 49.34

45.97 47.60

44-23 45.86

42.67 44.12

41.06 42.51

39-45 40.90

37-84 39.29

36-23 37.68

34-81 36-07

J3-22 34-48

31-63 32-89

30'04 31-30

28-46 29.71

27-09 28-13

6, Marts. Rentekammer-Circulaire til Amtmændene og

Sysselmændene i Island, ang. Tilforselen af for-

skjeliige Varesorter til Landet. Khavn 5. Marts

1785. •— At man, deels for at spare Bekostningerne, deels

for at vinde Skiberum for de jil Islands Forsyning nødven-

digste Artikler, havde foretaget Afliortning i Requisitioneme

fra Landet, med Hensyn til adskillige som mindre vigtige an-

sete Artikler: saaledes var af Kramvarer og Isenkram kun
Bendt det Halve af det som var forlangt, af 550 Tdnder Dansk
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Brændeviin tilbageholdtes 130 Tc5nder og af 78000 Pd. Tobak 1785.
ligeledes 19000 Pd. — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 13«—138.

5. Marts.

Rentekammer-Circulaire iil samtlige Syssel- 12. Marts,

niænd og Landfogden^ ang. Indsendelse af tabel-

lariske Fortegnelser over Creaturholdet i Island.

Khavn 12. Marts 1785\ — islandske Copieb. Litr. V,

Nr. 192—212.
r

Saasnart denne vores Skrivelse tilbændekommer

Hr. Sysselm. ville De foranstalte, at alt del i Deres

Syssel ved Maji Maaneds Udgang indeværende Aar

Værende Hornqvæg, Faar og Heste, bliver ved Rep-

styrerne paa hvert Sted saa noiagtigen optalt, at Rep-

^tyrerne i behovende Tilfælde kunne bekræfte Optæl-

'i'Dgen med deres Eed, hvortil og Er. Sysselmanden

ined al mulig Flid vilde see dem .tilholdte, og paa det

delte kan skee med des slSrre Efterretlighed og Paa-

lidelighed
,

folge hermed indslultede trende Tabeller,

sotn vise den Orden vi onske at herved maalte blive

'^gUagen; af hvilke Tabeller Hr. Sysselm. vilde tilstille

^^'er Repslyrer en Gjenpart, som ,da, ved al optælle

hos enhver Mand, udforer i de anbragte Rubriquer hvad

Enhver eier af hvert Slags. Disse saaledes stykkeviis

*'o»^faUede Tabeller blive derefter at tilbagelevere Hr.

%sselmanden, som efter samme Rubriquer i en Gene-

^^'1-Tabelle for del hele Syssel reppeviis udforer hvad

dette for enhver Rep udfalder til, hvilket da for det

hele Syssel rubrikviis opsummeres. — Vi forvente, at

hermed bruger al muelig Åccuratesse, samt at

ufeilbar endnu i Aar erholde disse General -Ta-

beller
bilagte med de specielle tilbage, da det for-

'^^delsl (ien deraf gjorende Brug er en for Landet
oist vigtig Sag; ligesom og Hr. Sysselmanden vilde

f(jjg hvad Anmærkninger De, efter Deres havende '

ocale Kundskab maatte finde forncidne eller nyttige til

') Rentek. skriv. 7. August 1787.
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1785. videre Oplysning, og deriblandt især i Hensigt til An-

iSTMarts^^^''®^ af de Familier, der maatte være aldeles blottede

for den for dem fornodne Besætning. Rentekammeret

den 125. Marts 1785 V

23. Marts. KoDgelig RcsoIutioD ang. Udgivelsen af Mohrs

islandske Naturhistorie. Christiansborg 23. Marts

1785. — I Rentekammerets Forestilling 15. Marts bemær-

kes, at Student Nicolai Mohr, som ifolge kongelig Resol. 17.

April 1780 var sendt til Island for at eftersøge Porcellain-Jord,

m. V., havde reist den 25, Juni s. A. og var kommen tilbage

i Novbr. 1781 , hvorefter han havde udarbeidet og i Septbr,

1783 samt sidst i Aaret 1784 indsendt til Kammeret: „Forsog

') under s. D. tilstilles Stiftamtmand Thodal og Amtmand

Thorarensen Gjenparter af dette Circulaire (Isl. Copieb^

Litr. V, Nr. 213—214). Det vedfciiede trykte Schema,

som i flere Aar vedblev at være Norm for de fra Syssel-

mændene aarlig indsendte oeconomiske Tabeller, var ind-

rettet paa fblgende Maade:

jjTabel over N. N. Syssels oeconomiske Tilstand

pro Anno 17 . .

Rubrikkerne: 1) Rep [med to Under-Rubrikker, a — b]:

a) Gaard; — b) Beboer. ~ 2) Gaardens hele Folketal.

— 3) Deraf arbeidsfore Mandspersoner, foruden Beboeren.

— 4) den nærværende hele Besætning paa Gaardene [med

11 Under-Rubrikker, a— 1] : a) Kjflrj — b) Qvier, som

har taget mod Kalv; — c'. Tyre og Stude; — d) Kalve;

— 'e) Malkefaar; — f) Gimmerlamme i ffirste Aar; —
g) Beder og Vandre i frirste Akr; — h) Beder og Vædre

over 1 Aar; — i) tamme Heste; — k) utæmmede Heste

;

— l),Hest- ogHoppe-Fel. — 5) Tungjærdets hele Længde

efter danske Favne. — 6) deraf opfcirte dette Aar, Favne.

— 7) Kjokkenhavers Antal, som benyttes. — 8) Grcifters

til Vands-Afledning Favnetal. — 9) Deraf gravne i dette

Aar, Favne. — 10) Om Torv bruges til Brændsel eller

ei. — ll)Baade-Antal [med tre Under-Rubrikker, a— c] :

a) 10- og 8æringer; — b) 6- og 4mande-Far; — c) mindre

Baade. — 12) Omstændigheder eller Aarsager, som maatte

have hindret Opsidderen fra at opfHre det befalede Maal

af Timgjærde i indeværende Aar".

fe

/
L



Kgl. Rbsol. ang. Islands NATtRHisTORiE. 139

til en islandsk Naturhistorie med adskillige oeconomiske samt 1785,
andre Ånmærkninger"^ tillige med .."Fortsættelse", ledsaget i—

-

alt med 9 Tegninger, hvorhos han srtgte om Gratiale og Dn- Marts,

derstttttelse til Bekostningen ved at stikke Tegningerne i Kob-
ber, som ansloges til 250 Rd,, hvortil og Rentekammeret an-

betaler ham, idet det yttrer, at han har efterkommet den

ham paa Reisen medgivne Instruction, — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 66, Nr. 34.

Til Belonning for dea af Studiosus Nicolai Mohr

udviste' Flid ved indbemeldte af ham ifcilge Vores Re-

solution af 17. April 1780 foretagne Reise^ til Island i

Aarene 1780 og 1781, for under Eftersogning af Porcel-

lains-Jord, tillige at undersoge Adskilligt til Oeconomien og

Naturhistorien henhcirende, saavél som ved den derover

under Navn af ^^Forsog til en islandsk Naturhistorie"

forfattede Beskrivelse, ville Vi allern. lillægge ham en

tJouceur af 200 Rd. af Vort Rentekammers Extra-Fond,

foruden den ham til Reisens Bekostning ved forbemeldte

^ores Resolution tilslaaede Summa. Liaesom Vi oe

allern. ville tillade ham, at lade trykke forbemeldte Af-

^^^ndiing, og herudi komme ham til Hjelp med den til

'kobbernes Stikning, Papir og Aftryk beregnede Bekost-

n^Ogs-Sum, 250 Rd., der ligeledes af Vort Rentekam-

tiiers Extra-Fond udredes, hvorefter dette Værks Forlag •

saaledes overlades ham, imod at afgive uden Betaling

Exemplarer, deels paa Median- og deels paa Skriv-

^^PU', til Vort Rentekammers Disposition. Ghristians-

^(>rg Slot den 23. Martii 1785 \

Kongelig Resolution ang, Forhoielse af Prisen Marts,

de i Island fangede Falke. Christiansborg

23. Marts 1785. — I Rentekammerets Forestilling 15.

Marts berettes, at Falkefængeme i Island, som for Tiden vare

) ^Resolutionen er communiceret Stud. N. Mohr og Indholdet

deraf Finants- Kasse -Directionen ved Rentek. Skrivelser

26. Marts 1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr, 353 og 254).
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<785. 7 i Tallet, allé som sædvanlig antagne af Stiftamtmanden,

23. Marts, l^avde andraget, at de ikke kunde levere Falke til samme

priis som , da Priserne paa Kjod m. m. var steget saa

betydeligt, at det nodvendige Kjod til Fall^enes Fode, fra 1.

Marts, ved hvilken Tid de skulde fanges, og til 24. Juni, da

de leveres til Falkchuset, udgjorde næsten ligesaa meget som

Falkens Va^rdie, hvorfor de stige om at Betalingen bestemmes

til 20 Rd. Croner for en hvid og 10 Rd. Croner for en graa

Falk. Prisen havde hidtil været for en graa 7 Rd. , for en

halvhvid 10 Rd. og Douceur 2 Rd. , for en hvid 15 . Rd. og i

Douceur 4 Rd. (Croner). Kcilge Landfogdens Opgivende var

^ egentlig Falkefængemes Antal bestemt til 10, men deraf vare

for Tiden 2 dode, og 1 var holdt op at levere Falke; han

opgav fremdeles, at i de sidste 10 Aar fra 1775 incl. til 1784

ere fra Island udfnrte 27 hvide, 14 halvhvide og 395 graae Falke,

hvorfor ere betalte 3,509 Rd. Croner, altsaa Middeltal 43^^

Falke, for 372 Rd. 79 Sk. , det er for hver Falkefænger om-

trent 5 Falke. Med Hensyn til Betalingen beregnede Land-

fogden, at Falkefængemes Bekostning ikke kunde anslaaes

ringere end 52 Rd. 4 Sk. Cour. , hvorimod Betalingen kun

var bestemt til 37 Rd. 18 Sk., saa at Falkefængernc lede an-

seeligt Tab, navnlig naar de ikke kunde levere et stfirre Antal.

— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 26. — Re-

solutionen er kundgjort ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendt-

gjbrelse af 17. Oktbr. 1785, trykt i Althingsbogen for s. A.

S, 30,

1 Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder ville Vi allern. tilslaae Indbenævntc, Falkefængerne

i Island, en Forhciielse i Prisen paa de Falke, som af

/ dem fanges og afleveres til Forsendelse fra Landet, i

trende Aar, fra indeværende Aars 1. Marts at regne,

nemlig for en graa Falk fra 7 til 10 Rd., for en halv-

hvid fra 12 til 15 Rd., og for en heelhvid fra 19 til 20

Rd. GouranI, iberegnet de for de tvende sidstnævnte

Slags hidtil godtgjorte Douceurer, der. saa længe denne

Forhoielse i Prisen vedvarer, aldeles skulle bortfalde.

Christiansborg Slot den 23. Marts 1785 ^

') Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Thodal, til

Underretning og BekjendtgjGrelse for Falkefængerne, ved
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Kongelig Resolution ang. Salg af Jorden^ *785.

Litla^Hiifn til Thorchilii Legat. Christiansborg

30. Marts 1785. — I Kentekammerets Forestilling 22.

Marts berettes, at Jorden Litla-Hf5fn i Jamgerbarstaba Thing-
sogn under Guldbringe Syssel, 8 Hundr. 40 Al. i Dyrhed, var

forlængst blevet Odelagt ved Sttbrud og Sandfog, og havde

(ide i mere end ,150 Aar. Dens Strandrettighed var for

'^'iden bortforpagtet for 1 Rd. 40 Sk. Courant. De tilgrænd-

^fGde Jorder vare : KalmanstjSrn, som tilhorte Thorchilii Legat,

^de^Jorden Kirkjuhbfh, 30 Hundr. i Dyrhed, og Selveier-

Saarden Kirkjuvogi-; Litla-Hofn hbrte nærmest til den ftirst-

^sevntCj saa at deres Grændseskjel ikke kjendtes mere, men
forpagteren af Litla-H^ftis Strand vilde ogsaa benytte Jorden,

Var derved kommen i Trætte med Bonden paa Kahnans-
ycirn. YoT at gjfire Ende herpaa foreslog Stiftamtman-

at sælge bemeldte Odejord til Thorchilii Bbmeskole for

»6 Rd. Courant, hvilket og Rentekammeret havde bifaldet,

^^Gr at have hOrt Landfogden, hvorpaa den og ved en paa

^^^dshinget afholdt Auction 27, Juli 1784 var tilslaaet Bbme-
^^olen for den nævnte Sum. — Rentek. Norske Kelat, og
^^sol, Prot. 66, Nr, 30.

Indbemeidte Os tilhcireade og i Jarngerdestade

^^"igsogn
,
Guldbringe Syssel udi Island beliggende

^de-Jopd^ Litle-Hofn* kaldet, der efter Jordebogen er

^^sal for g Hundrede 40 Alen, tillige med den samme
^ilhcirende Strandrettighed og alt andet dens Tilliggende,

Ville Vi allern. herved overlade den Borneskole, som
^fter afgangne Rector Therkelsens Testamente opretles,

Eiendom, for den paa sammes Vegne ved Auction

27. Julii f. A. budne hoieste Kjobesum 36 Rd.

^^^^m, og kan det derpaa fornodnfe Skjode i sin Tid

Rentek. Skriv. 16. April 1785 Copieb. Litr. V, Nr.

'^L5), samt hgeledes Landfoged Skuli Magnusson og Kam-
merherre og Over-Falkoneermester de la Caimette C*^opieb.

sst. Nr. 316—317).
'i jevnf. III. B. S. 357 Anm.
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1785. Os til allern. Underskrift forelægges. Christiansborg

^J-^; Slot den 30. Marts 178^

2. April. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Thora-

rensen, ang. Postvæsenets Indretning i Island.

Khavn 2. April 1785. — islandske Copieb, Litr. V,

Nr. 274.

Af Hr. Amtmandens Skrivelse af 9. Augusli a. p.

have vi med megen Velbehag erfaret, hvorledes De

har iværksat den nordlandske Postes Gang til Besse-

. sted, og paatvivle ikke, at De jo fremdeles drager

mueligste Omsorg for samme, om endog Indkomsterne

af Brevenes Porto ikke aldeles skulde stoppe Bekost-

ningen. I Henseende til hvad De anmærker om, at

Reskr. af 43. Maji 1776, dets 3. Art. fastsætter, at Nord-

lands-Posten skulde gaae fra Skagefjords Syssel den

25. Maji over Fjeldene til Borgefjords Syssel, da dog

Veien saa tidiig om Sommeren ikke er befarlig, da

maa vi overlade til Dem, efter havende Local-Kundskab

og indtræffende Omstændigheder, at bestemme, naar

Posten om Foraaret kan afgaae fra Nordlandet, ligesom

vi iovrigt overlade til Dem at overlægge med Sliftamt-

^ manden, hvad videre der maatte findes at kunne tjene

til Indretningens Fremgang, og ville da forvente Deres

fælles Tanker derom tilstillede til nærmere paafolgende

Resolution. Rentekammeret den 2. April 1785

15. April. Kongelig Resolution ang. Bispestolens og

Skolens Forflyttelse fra Skalholt til Reykjavik,

'3 denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Thotl^^l

ved Rentek. Skriv. 7. Mai 1785 (Isl. Copieb. Litr. V,

Nr. 432).

Meddelelse af denne Skrivelses Indhold til Stiftamtmand

Thodal i Rentek. Skriv, s. D. (Isl. Copieb. sst. Nr.. 375).
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m. V. Christiansborg 15. April 1785 \ — ^85.

Denne Resolution, som er bevirket gjennem Cancellietj er
April

grundet paa den af Commissionen for Islands almindelige Væ-
sen indgivne Foiestilling og Forslag. Dettes 10 Pimkter ere

optagne i Reskript til Stiftbefalingsm. over Island og Biskoppen

i Skalholts Stift af 29. April 1785 fnedenfor), hvortil her henvises.

*~ Ved Cancelliets Skrivelse til Stiftbefalingsmanden i Island og

Biskoppen paa Skalholl den 16. April 1785 meddeles dem

Resolutionen i dens Heelhed, „til Efterretning og behtSvende

Foranstaltning", navnlig paalægges dem „at foranstalte, at

Oeconomus paa Skalholt bliver opsagt, og tilholdt at aflægge

beherig Rigtighed for hvad han har haft under Hænder",

samt endvidere at jjbekjendtgjHre Vedkommende det Fornødne

og foranstalte Alt hvad der kunde være tjenligt til at forbe-

rede Udforeisen, hvortil de nærmere fornodne Anstalter snarest

nxueUgt ville være at træfle" (Canc. Brevb. for 1785, Nr. 794'',.

S. 597—604. Gjenpart tilstillet Commissionen for Islands al-

mindelige Væsen ved Canc. Skriv, 18. April s. A., Brevb. sst,

Nr. 801, S. 609). — Under s. D, er Rentekammeret meddeelt

iienne samme Resolution fuldstændig (Canc. Brevb. sst. Nr.

762 S. 567), og i Anledning deraf er den ligeledes fuldstæn-

dig fra Rentekammeret meddeelt Stiftamtmand Thodal og

Biskop Finnur Jonsson ved Rentek. Skriv. 16. April 1785

CIsl. Copieb. Liir, V, Nr. 308), for at sætte dem i Stand til

^t ttiie de nødvendige foreløbige Anstalter^ navnlig anmodes

Stiftamtmanden om at ville foranstalte, at Beslutningen om
lodsernes Salg kunde blive ofl'entlig bekjendtgjort, ^^især i

Guldbringe, Kjose, Borgefjords, Arnes og Rangarvalla Sys-

seler^ paa det at Liebhaverne kunne være betænkte paa at

ii^dfinde sig ved Auctionenie
, og ellers derefter i Tide ind-

rette sig".

Kongelig Resolution ang. Stiftamtmands- ^p"^^

Embedet i Island. Christiansborg 27. April

1785. — Hvorved 1) Stiftamtmand Thodal efter AnsOg-

ning entlediges med sin fulde Gage 1500 Rd., til Forsikkring
om Kongens Velbehag og Tilfredshed med hans udmærkede

og retskafne Forhold i det ham hidtil betroede Embede,
Indtil denne Gage enten kunde overgaae til en passende Pen-
SiOn, eller spares ved hans Ansættelse paa anden Maade ved

O see Reskr. 29. April 1785.
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'

1785. 6^ bekvem og passende Leilighed^ — 2) Kammerherre Le-
' ^ vetzow beskikkes til Stiftamtmand i Island og Amtmand i

27. April, sander- og Vester-Amtet sammesteds med aarlig Gage 1500

Rd., og extraordinairt aarligt Tillæg 300 Rd., samt med den

Foi-pligtelse , at han strax begiver sig til Island og opholder

sig i Landet i det mindste 4 til 5 Aarj —^ 3} ham overlades

Bessestad Gaard til fri Beboelse og tilstaaes til Bygningers Repa- ^

ration og der gjtirende fombdne Indretninger 600 Rd. af Kongens

Kasse, foruden at Arbeidet udfares frit af de til Island op-

sendte Haandværksfolk
,
og Materialierne leveres fragtfrie af i

Handelen til Indkjtibs-Priis^ — 4) til hans Udredning og *

Etablissement i Island tilstaaes ham 700 Rd. af Kongens Kasse;

tillige bevilges ham Stiftamtmands- og Amtmands -Bestalling

gratis, og med Eftergivelse af de sædvanlige Indlosnings - Ge-

byrer 316 Rd. 55 Sk. (i Sportler, Stemplet- Papir og Taarn-

penge). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 46

27. April. Rentekammer - Plakat ang. Conditionerne for

Salget af Skalholts Bispestols Jordegods. Khavn
^

27, April 1785. — Udfærdiget saavel paa Islandsk

som Dansk. Den islandske Text tillige med Jordebogen

over Bispestolens Gods, begge Dele udarbeidede af Magnus

Stephensen, findes i Udkast i det islandske Departement j Ori-

ginal-Aftryk paa 8 Folio -Sider, eller Ark A og B (foruden

den vedhæftede Jordebog, der ogsaa udgjbr 8 Sider, eller

Arkene C og D, men uden Sidetal). — Den danske Text,

uden Jordebog, er indfort i Rentek. Norske Exped. Prot. 15,

Nr. 221, S. 198—208. — I Rentek. Skriv, til Commissionen

for Islands almindelige Væsen 28. April 1785 (IsL Copieb.

Litr, V, Nr, 349) yttres, „at det vil være nok, at den i det

islandske Sprog oversatte Plakat, saaledes som Commissionen

allerede erfares at have foranstaltet, trykkes og uddeles til

offentlig BekjendtgjKrelse i Landet, og at derimod Stiftamt-

') Denne Resolution er commimiceret Stiftamtmand Thodal

og Kammerherre Levetzow, Finants-Kasse -Directionen,

den islandske Handels-Direction og Cancelliet ved Rente-

kammer-Skrivelser 30. April 1785 (Isl. Copieb. Litr. V,

Nr. 373—377), og dens Indhold Landfoged Skuli Magnus-

son ved Rentek. Skriv. 11. Juni s. A. (Copiebogen sst.

Nr. 536).



CONDITIONER FOR DK SKALHOLTSKE GoDSKHS.SaLG. 145

manden alene bliver her fra Kammeret tilstillet en Gjenpart
i 785.

af (len i det danske Sprog, tillige med Jordebogen, til Efter-
27, April,

g^^l^retning ved Stiftsarchivet" {see Rentek. Skriv. 10. Mai 1785). —^ ^
H[^|P .1 i.'Skilmålar, meb hverjum selja å Skålholts biskups-

M ' st61s, jarbagoz:
^^^^

^ Hans koniinglegu Majeslatis til Danmerkur og Nor-

^'^gs p. p. Deputerabir og Committerac^ir i Rentekammer-

Collegio gjoruui vitanlegt: ab eptir kénglegrar Håtignar

I
^llranåSugustu ålyktan og skipan skal allt jjab jaitagoz,

sem hingab til hefir lagt veri& biskupssi61nuni og skol-

' anum i Skålliolli, seljasl vib almennt uppboci, l^eiixi er

haeslbjébandi verba, Jdo nieb l3essu moti og vilkjorum:

1. Allt gozib skal, eins og })ab finust uppteiknab h

jarbab6kinni, sem hér aplanvib er-prenlub, åsamt Skål-

hoils biskupsslol (hverjum, ab frekari lilhlutan sibarmeir,

»Hun skipl verba i niinni parta), seljast l^eini hæst-

I

bjobandi meb eignar-fuUréUi, og oUuin })eim gæbuni,

eignum og i'tokum, sem serhverri jcirbu meb rettu fylgir,

ab hefb og logum. — Serhvert umbob skal seljast iitaf

fyrir sig, og hver ein j5rb sérilagi, å rcllum J)fngstab,

Uivers l)ings6kn jarbirnar h'g^ja, og allteins fiski-jarbirnar.

Bjarnanes- umbob, Austfjarba- og Stranda-jarbir skulu

seldar å all:>ingi 1786, en hin umbobin og abrar slols-

jarcir å {)essu ebur komanda års sumri, og å l)eim tima,

sem almenm'ngi mun framar lil vitundar gefinn verba.

— Jiessa Auction ebur uppbob heldur hlutabeigandi

syslumabur i vibveru Commissarii, st lu til l^essa er ui-

nefndur, og å syslumabur ab innskrifa serhvert bob f

^ gc'gnumdreginn protékoU, sem af rentukammerinu er

t^i^'til åskilinn
,

og skal hann siban , sem onnur em- .

bættisbok, geymast meb syslumannsins embællisbréfum,

og afhendast })eim, er eplir hann kemur i embællib.

—

jiegar auctioninni er lokib. skal af I)essum protokoll

gjora utdråtl, er syni sérhverrar jarbar og serhvers

J^aupanda n5fn, og fyrir hvert andvirbi ebur summu ab

jcirbin sé kaupanda lilslegin; eiga si'ban auctions- com-

V.'. . - 10
-

/
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1785. missarius og syslumafeurinn a& undirskrifa l)enna lUdrått,

27. April, og senda stiptamtmanni i })rennu lagi, til J)ess ah få

um J)ella hans samjiykki, og sendir hann syslumanninum

eina jieirra aptur, en annan renlukammerinu, og hinn

J)ri&ja geymir hann ser til minnis, og til t>ess a5 leggja

hann vib qviitanziuraar og listana, sem eptir § iv, v

eiga til hans a5 innsendast.

II. Til })ess ah geta åkvarba& vist verb
,

eptir

hverju ab jarbirnar upphrépa mætti vib auctionina,

hbfum ver låtib saman taka jarbahokina, sem hér

aptan vib er prentub, og jjar i reikna dyrleika sér-

. hverrar jarbar ab jarbarhundrubum, er hvert sé 120

ainir, eptir l)vi sem af jorbinni galzt årib 1781 i land-

skuld og kvabir, hvab jarbabékin framar synir. I^istab

I)essa afgjalds, sem hingabtil hefir lokib-verib. å mi

kaupandi jarbarinnar ekkert annab framvegis ab areiba,

sem afgjald til kéngs, en Joglegar rentur til 4 nkisdala

courant af 100 n'kisdolum, af l^vi sem éborgab eptir

stendur i jorbinni af kaupverbinu, en Jjar a mot verbur •

hann fri og frjåls fyrir kvobum og skylduferbum. —
Fost kugildi, sem l)essum jorbum hingab til fylgt hafa,

skulu hér eptir oldungis af tekin, og engar leigur

gjaldast til kongs eptir kiigildi })au, er seld verba

asamt jorbunum, heldur eimingis andvirbi kugildanna

eplir, J)vi sem l)au seljast, ellegar rentur af l^vi, meban
*

andvirbib stendur 6borgab, og verbi l)essar jarbir sibar-

meir ebrum seldar ebur leigbar, må J^o engan neyba

lil pess ab taka leigukiigildi meb jorbinni, å moti vilja

sfuum, eptir fyrirmælum § m., Nr. 14.

III. Eptir |)essu skulu jarbirnar seljast vib almennt

uppbob ebur auction, meb eptirfylgjandi kostum' og kjorum

:

— 1) Sérhver jiirb verbur upphropub eins og hiin mi

ab hiisum og jarbargæbum er å sig komin, ån nokkurs

hii$a-ålags ebur kiigilda uppbotar, meb l)eim landa-

merkjum, goguum og gæbum, eignum og itokum til

lands og valns, sera jorbinni meb réttu fylgir, ab hefb

^o .^^Bum; eins skal hiin upphropast meb eins mdrgum



1

CoTtDlTlONER FOR DE SKALHOLTSKE GODSERS SalG. 147

jarJ)arhundru&um og åkvarbab er fyrir sérhverja jiSrl i 1786.

metfylgjandi jar&ab6k, og verW hun si&an afe hamar- 27- April,

slagi tilslegin J)eim hæstbjobanda li! fulikominnar briikunar

og eignar,
J)6 uppå saml)ykki stiptamtinanns ogkonglegt

kaupbréf, er si&armeir dtvegast. — 2) Séu fleiri åbuendur

eti einn å jcirc)unni, sem seld ver&ur, og hver |}eirra

å iltskiptum parti lir jor^iunni,
J)å skal hver partur

uppbjo&ast sérilagi, og jarbar-dyrleikinn, sem åkvar&a&ur

er eptir hundra&atolu, jafnast å hvern part, eptir tiltolu

l)ess er hver åbi\andi nu geldur af 5llu jar^iarinnar af-

gjaldi
,

og få kaupendumir sibartneir kaupbréf fyrir

sérhverjum jarbarparti, er hver nefnist meb sinu aub-

kenhisnafni, en hver kaupandi geldiir framvegis rentur

af kaupverbi j)vi, er oborgab stendur i jarbarpartinura,

er hann keypii. — 3) {)egar auctioninni er lokib, sendir

syslumaburinn ])aun i § i tilskipaba lisla til stiptaint-

mannsins, sem vib sérhvert bob uppåskrifar sitt samj^ykki '

å J)essa honum tilsendu lisla, af hverjum hann siban aptur

sendir einn til syslumanns, åsarat opnu bréfi undir eigin

hdnd og signeti, handa sérhverjum kaupanda, og standi

tar 1 kostirnir, åsaml jarbar og katipandans nofnum, sem
og einnig kaupverbib; gefur JjviHkt bréf kaupanda loglega

abkomst og heiraild' å jorbinni, j^ångab til kaupbréfib

sjålft (Nr. 10) er fengib. Syslumaburinn å sibari strax

ab birta ])eiia stiptamtmanns sam])ykki fyrir vibkomandi

kaupendum, og skulu J^eir t)å skyldir ab uppfylla, innan

6 vikna fra j^vi er })etta var I)eitn auglyst, skyldur pær,

er Nr. 5, 10, 14 l^eim uppåleggja; })ar å mét mebtekur

^érhver kaupandi, undir eins og hann framleggur kaup-

mannsins qvillanziu fyrir syslumanninn, åminnzt opib bréf,

lika geldur hann |)å syslumanni 1 skilding af hverjum

rlkisdal i kaupverbi jarbarinnar. Sé kaupandi ennjjå

bulaus mabur, skal hann vib auctionina litvega ser cau-

tion ebur borgunarmann fyrir eins miklu og hann, eptir

]pvi sem hann baub, å ab gjalda, ab fyrirmælum Nr, 5,

^0 og 14, åbur hann mebtaki stiptamtmanns heimildar-

. bréf fyrir jsrbinni, en siban å syslumabur' ab skila slipt-

10»
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1785. amlmanni J)vilikum cautionum til geynislu vi& stipls-

27. April, comptoirib, l)anga& til ^ær iitleystar ver&a, — 4) Af

hverjum hundra^) eSa ti'usinnum tiu rikisdcJlum, sem

égoldnir eptir standa i j5r&iiini af kaupver&inu, borgar

eigandi jar&arinnar i' rentur årlega 4 Rd. Gourant i

peningum; 1)6 skal, å me&an octroyerub hondlun vi&-

helzt 1 landinu, honum leyft vera a& borga renturnar

méb gildum hondlunarvorum i stab reibu peninga til

kaupmannsins i næsta kaupslab, hverjum syslumaburinn

å og ab senda lista uppå renturnar, sem gjaldast eigu
F

(§ v). Kaupmatiur skal einnig m6tt()ku veita Jjvi, er

jar&areigandinn småmsaman måske kynni a& borga

uppf kaupverbiS, og fyrir hvortlveggja gefa honum

skyra qviitanzfu i t)rennu lagi, fyrir eins miklum pen-

fngum og vcirurnar til samans gilda, er hann inn lag&i;

en af \ieim sendir jar&eigandinn tvær hluta&eiganda

syslumanni, og geymir sjålfur hina J)ribju, til merkis

uppå }3ab hatin goIdi& hefir. — 5) Renturnar reiknast

frå iFardtigum til fardaga, og borgast æti& fyrirfram,

svo ab fyrsta års renlur, frå fardbgum 1785 til fardaga

1786, af l)vi sem égoldib eptir stendur i jcirbunum,

borgast strax og i einu, åbur en ^eir, sem jarbir kaupa

å })essu sumri, oblist sin heimildarbréf,. hvort heldur

l)eir eru leigulibar ebur aferir utifrå; en naesta års rentur,

frå fardogum 1786 ab reikna, tvisvar å åri. og helmingur

i hvert sinn, l^ab er: renturnar fyrir missirib frå far-

dOgum 1786 til Michjålsmessu sama år skulu borgast

1 fardbgum 1786, og fyrir seinna missirib, ebur frå

Michjålsmessu 1786 til fardaga 1787, borgist Jjær ab k

Michjålsmessu 1786, o.' s. frv. — Sbmuleibis borga [}eir,

sem jarbir kaupa ab sumri 1786, strax eptir auctionina

fyrsta års rentur frå fardbgum 1786 til fardaga 1787,

en frå fardijgum 1787. eins og hinir, tvisvar å åri,

ebur I tveim terminum. — 6) En ef nokkur kaupandi,

sem mebtekib hefir heimildarbréf meb stiptamtmanns

uppåskript, framvegis oflengi tefur ab borga i réttan

tima rentur af kaupverbinu, og hefir ei fyrir jol å hverju
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ari goldib neitt af |)vi, er iiann Iiika atti a& Michjåls- 1785.

råessu, })å lætur sysluma^)ur gjora honum abfor aS Ibgum, 27. April.

ullag i bui hans fyrir J)vi, sem oborgat åi\ stendur

af rentunum, en hrdkkvi buib ei til. Jja skal siikin rituc)

stiptamlmanni, og eptir {)vi' sera å stendur eignardomur

h
a jorSinni tekinn a& næsta manntalst)mgi; verbur hun

l^a afe nyju vlt auction seld l^eim er hæst bybur, og

skal så Uka, er jbrbin J}a verbur iilsleginj skyldur ab

borga V4 part J)esSj er enn])n stendur 1' henni oborgab,

auk }jess er hinn fyrri eigandi atti ab greiba. Eins

skulu jjessar årlegu rentur jafrian rétt eiga meb obruin

kongs-lekjum. — 7) Ef nokkur, sem jorb hefir keypt,

-^kki borgar ab tilteknum (Nr. 10. 12) fresti eins mikib

uppi kaupverbib og tilskipab er, ellegar fyrsta års rentur

Gptir Nr. 5, innan 6 vikna fra jwi er honura var birt

sann{)ykki kaupanna, må hann og vænta, ab, epiir kring-

"Umstæbunum, allteins verbi tekinn ^ignardémur å jorbinni,

en hun seld vib nyja auclion, og skal j?ar meb eins ab

farib og skipab er Nr. 6. 8) Jafnvel jK) hib sam-

tykkta heimildarbréf gefi kauponda fullkominn eignar-

' rett å l)eirri jorbu, er hann keypti, l)å missir leigulibinn

samt ei sinn festar-rett, og vili kaupandi sjålfur bua å
'

jt^rbinni, en segja leigulibanum upp til næstu fardaga,

l^å skal hann få honum, {)6 meb aliri leiguliba- skyldu,

hentugt plåz til ab bycgja ser bæ ebur hjåleigu, og Ijå
'

honum grasnytjar, er hann vib l)arf, geii hann ser ella

hvergi bolfestu fongib. — 9) pdveh nu landskuldir og

leigur ekki framar eigu ab gjaldast ac' biskupsstohuim

% ebur skolanum 1 SkålhoUi eptir 3. dag Maji })essa års,

J)å skal hver så leigulibi, sem nu byr å einhverri af

l)eim j(5rbum , er å jiessu sumri kynnu seldar ab verba,

frå 3. Maji {). å. til næstu fardaga 1786, borga silt

venjulegt afgjald, åsamt dbrum leiguliba- skyldum (ab

^^réteknum kvobum og skylduferbum , Nr. 17) j^eim er

jorbina keypti; en afgjaldib af Jieim jiirbum, sem ekki

seljasl å |)essu sumri, skal leigulibinn greiba kongi i
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nSS. næsta kaupstab; eins skal fra fard(3gum 1786 til fardaga

27. April. 1787 borga })viUkt afgjald |)eiDu, er jarbirnar kaupa ab •

surtiri 1786, hvar a motj kaupandinn, sem abur er sagt,

• geldur kongi rentur, anna&hvort fra fardogum 1786,

eba.frå fardcigum 1787, og ef leigulibinn kaupir sjålfur

jdrbina, borgar hann, fra sama tim a ab reikna, ekkert

annab til kongs i afgjald af jbrbunni, en J)ær tilskipubu

reulur af kaupverbinu. — 10) Konunglegl eignar- og

kaupbréf fyrir sérhverri jorbu veitist af rentukammer-

inu, 1)6 yerbur Jjab ei af hdndum selt fyr, en sjotti partur

af kaupverbinu er goldinn (eptir Nr. 4 fyrirmælum)
r

kéngi 1 næsla kaupstab, og skal. hann greibasi strax

vib mebtSku heimildarbréfsins , aema leigulibinn, sem

:byr a jorbinni J)egar hén seist, kaupi sjålfur åbylisjdrb

sina, J)vi f)a geldur hann sjolta part af kaupverbinu

eptir efnum og åsigkomulagi einhverntima åbur 3 år

séu libin, fra kaupdeginum ab reikna. En seli leigulibi

l>å jdrb, er hann keypti, aptur til annara, fyr en hann

fær kaupbréfib, t)å er kaupanda ab åUta eins og, hvern

annan ut. i fra, og å hann til |)ess ab ciblast koniinglegt

kaupbréf, strax og hann inebtekur kaupbréf af sala

sinum, ab borga sjotta part af kaupverbinu, fyrir hvert

jdrbin var tilsiegin leigulibanum , sem hinum fyrsta

kaupanda. Deyi leiguhbi innan l^eirra 'S ara, en sonur

hans ebur erfingjar koma til jarbarinnar, ))å hafa })eir

allan sama réll og skyldur og hinn burldåui, og J)urfa

J)vi ei ab utleysa kaupbréfib fyrri en vib hins l)ribja

års enda. J)essvegna verbur kaupbréfib gefins veitt

hlulabeigendum, undireins og qvittanzi'a innkemur til

rentukammersins fyrir sjdtlungi af kaupverbinu, hvort

heldur hann borgast -strax, ellegar åbur 3 séu libin.

— 11) Auctionslistann, sem stiptamtmabur hefir sam-

l^ykkl, skal alj^ybu birta og prenta i næstu Idgjjingisbok,

en sibarmeir skal J^au fengnu kaupbréf upplesa å næstu

manntals- og logl)ingum. 12) Ank ])essa sjbtliings,

sem å l)ennan hått goldinn verbur uppi kaupverbib, å

sérhver kaupandi ebur jarbareigandi enu framar ab liika
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einum sjottungi, å()ur 6 år seu libin fra auctionsdeginum, 4785.
en hinir tveir t)rilbjiangar af kaupverbinu megu standa 27. April.

i jorbinni 6goldnir, åmeban Ibglegar rentur borgast af

l)eim; j}6 er ])ab hverjum kaupanda ebur jarbeiganda

leyft, eptir J)vi sem hann fær råb og efni til, ab borga

iiokkub uppi l^ab sem i jorbinni stendur ogoldib, nær
sem honum lyndir, bæbi å fyrstu 6 årunum, og lika

seinna meir, en }d6 ei minna i hvert skipti en 12 Rd.

3 Mk. Gourant; verbur j^ab J^å afskrifab i kaupbréfinu,

Og {)ar eptir minka einnig renturnar; en séu pær ei i

tima goldnar, J)å er ab farib eptir Nr. 6 fyrirmælum. — *

^3) Sérhver må vib auclionirnar fritt bjoba )3ab sem

hann vill; J)6 hafa nuverandi leigulibar \iann rétt, ab

ef J)eir å auclionsstabnum segjast vilja gefa jafnmikib

fyrir loiguj(5rbina, er pe\r å bt'ja, og så er mest baub,

å jbrcina ab unna leigulilanum. Annars skal ei neinu

eptirbobi gegna, ei heldur jnå nokkur gånga fra sinu

hæsta bobi, er hann' vib auctionina opinberlega gjort

befir; eins å enginn, hver sem helzl vera kynni, meira

ab kriupa en -IVcf hundrab jarbarhundrub. — 44) Einn

og sérhver hæstbjobandi fær [jau stoJskiigildi meb jorb-

inni, sem nu å henni finnast, og ån nokkurrar auctionar,

sérhvert kugildi fyrir 6 Rd. Couranl, hvort sem heldur

Vera kunna kyr ebur fé, og skal })eirra andvirbi reiknast

åsam( kaupver^i jarbarinnar, ef leiguh'binn kaupir jorbina,

en sé l^ab annar, å hann ab borga helming af kugilda-

verbinu, åsamt sjotliingi jarbarverbsins (Nr. 10); hinn

helmingurinn reiknast meb jovi er ogoldib eptir slendur

1 jcirbinni; [do ska! enganveginn ålita ])an kugildi, er

ab j[)essu sirtni seijast meb sérhverri jorbu, sem faslar

innstæbur er jorbinni fylgi, og ef nokkur, sem vib

l)essar auciionir kaupir nu jarbir, selur Jiær å eptir

ebur byggir bbruni, l^å må hann ei neyba kugildum

uppå leigulibann, nema båbum l)arum vel semi. —
^5) Séu nokkur nu lifandi kirkjukugildi å l^eim jbrbum,

sem vib auction kynnu seldar ab verba, skulu Jiau, til
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nSS. seinna meir, jSr&ununi Tylizja, og eigandinn eptir |jau

27. April, ieigur gjalda, vibkomandi kirkjum e&ur l)eiiTa forsljoruin.

— 16) Å jor&um J^eim, er biskupsstolsins ebur skoians

inventarii- skip fylgja, skulu |)au, })egar jor&in sjålf er

seld, scimulei^is vi& almenna auclion seljasl l}eim, er

hæstl)j6()andi. ver&ur, og å kaupandi slrax ab luka and-

virli jieirra i peningum lil hiindlunarinnar , en senda

sysluinanni hondlunar-qvittanzi'una, til J)ess ab hann

aptur komi henni a framfæri til stiptamtmanns. —
17) Mannslån, hestalan og dagsverk, sem biskups-

st6Ilinn hi'ngabtil fengib hefir, skal ei framar beimta af

l^essum jOr&um, og enginn ma heldur sHkar kvabir

heimla af jorc) sinni, Jdo hann seinna meir seli hana

obruin, e&a byggi. — 18) pæv jarNr^ er engar jarbar-

liundir hiogabtil goldib hafa, skulu og framvegis erigvuii

Uundurn luka, J)6
})ær hét)anaf verbi bændaeign. —

, 19) Sérhver kaupandi hefir fullkoniinn rett til a^ setja

leiguliba å jorbina, er hann keypti, ebur ab selja hana

aptur; })6 skai oU hin satna skyJda liggja a hinum nyja

eignarinanni
,
og åbur a sala hans, og a kongur oUum

frenuir fyrsta tilkall lil jarbarinnar, ameban nokkub

stendur i henni 6goldib af kaupverbinu ellegar rentunura,

ma })vi enganveginn la(a jor^ina af ser ganga. —
20) Leyft skal eiganda ab selja paria \'\v jorbu siiun*,

ebur og skipia meb cibru moli, |)6 svo, ab hver partur

verbi samt hentugur ba^ndafolki, og hafi naubsynleg

busakynni; eins ma eigandi kaupbref voila fyrir sér-

hverjum parti, jiegar hann arur hefir i'il leysl hib fyrsta

eignar-kaupbref fyrir allri jiii'binni, og hun J)armeb er

honum af kongi heimildub; 1)6 skal domaragjcirb vera

fyrir [ivih'kri jarbar-deilingu ,
og i henni åkvarbab, hve

mikib gjaldasl skub i reniur af bverjuni jarbarparti,

meban kongur ennjja a pant i jorbinni, h'ka skal um

sh'ka deilfngu strax rila lil renlukammersins
,

})areb

Iciglegar skyldur liggja a serhvcrjum jarbarparti og

joeirra abuenduni, ur jjvi jorbinui var skipt. — 21) Deyi

nokkur eigandi J^essar^i jarbn, ]Da er jorbina ab ah'la
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sem eign slerfbusins, jafnvel ^6 kaupbréf henøar se 1785.
enn ei fengi^^ og l)arf ])3h ekki ab iilleysa ef ekkja 27. April

t^^iur myndugir erfing^jar koma til jarbarinnar, og verbi

hnn t)eirra eign fyrri en vib J^ab leylib, er Kinn burt-

^åni åiti.bréfib ab leysa, vegua )jess ab ekkjan ebur

erfingjarnir alitasL ])å ab ollu sem komnir i hans stab,

^& *3iga eins ab svara somu skyldum og hinn burtdåni.

Eins er ab farib ef jorbin er virt til skipta^ og verb

hennar ulhlutasi omyndugum erfin^umj J)vi joå skal

jorbiu samt standa kéngi i pant fyri kaupverb og rentur,

^iga fjårhaldsraenn erfingjanna ab greiba rentur i

taekan tima, vegna slerfbusins. En verbi jorbin seld

auction ebur meb obru méii. sterfbuinu til handa,

^ hinn nyi kaupandi ab litleysa kaupbréfib, einsog hver

^nnar iHifrå, ab peim fresti er § m. Nr. 3 tiltekur. —
^2) Alla abra venjulega skatta og lolla, åsamt tukthiislolli

6magaframfærs]u , meb fleiruj sem tekib og goldib

6r af bændaeignum i landinu, geldur kaupandi afdrags-

^^nstj alleins og hver annar jarbeigandi, eptir J)vi sem

hiDgabtil hefir af jcirbinni goldib verib.

IV. pvi sem kaupandi borgar, epiir l}essum kdstum,

ébur hann mebtekur beimildarbréf fyrir jdrbinni, skal

kaupmabur å næsta kaupstab moltiiku veita , en gefa

kaupanda fyrir \)vi skyra qvittanziu i |)rennu lagi
,
og

verbur allt kaupverbiS. sem og einnig j^ab, er uppi

kaupverbib greibasl ;i, innskrifab bæbi i fyrrgreint heim-

iidarbréf, -og eins i kaupbréfib; scimuleibis skal i heim-

ildarbréfib skrifa summuna af j^eim arlegu rentum.

En {)6lt ailt jarbar-andvirbib verbi strax goldib, skal j)6

^ysa kaupunum einsog nu var skipab, ebur eins og

framvegis inælli skipab verba. — f)ab sem kaupandi

snnars vil! gjalda uppi kaupverbib, leggur hann inn i

kaupslabinn, J)ångab er hann borgar renlur sinar; tekur

hann Jjar Hka qvittanziur, bæbi fyrir l^essu og eins

renlunum, f l)rennu lagi, og sendir syslumanni tvær,

Jiegar syslumabur hefir skrifab hjå ser {)ab er hann

]}^^^, sor til minnis, sendir hann |)ær uppåskrifabar
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1785, stiptamtmanni, en hann aptur abra |3eirra til rentu-

27. April, kammersins, hina geymir hann vih slipts-comptoiri?), til

minnis og a&gætnis vi& listanu, sem nefndur er § i. —
Sysluma&ur skal lika a kaupbréfib skrifa pah sem i

hvert sinn borgast uppi jorbina, unz (illu kaupverbinu

er lokib, og mebtekur l)å eigandinn vitnisburb syslu-

manns J)ar uin; eins skal syslumabur senda stiptamt-

manni slikan vilnisburb i tvennu lagi, en sliptamtmabur

sendir aptur annan l)eirra til r^ntukammersins.

V. Til {je^s ab gjora megi glciggvan og naubsyn-

legen samburb yfir hib årlega rentugjald, l)å skalhlutab-

eigandi syslumabur og kaupmabur nåkvæmlega upp-

skrifa hvab eitt er geidst. Vegna j^essa a syslumaburinn

ab senda vibkoraandi kaupmanni, undireins og hann

hefir fengib auctionslistann, sein sliptamtmabur hefir

sam{)ykkt, litdrait, er hann sjalfur hafi gegnumséb og

uppåskrifab, og standi {)ar i jarba og kaupanda nofnin,

asamt sérhvers årlegu afgjaldi. Kaupmabur skal {)vi

li'ka, [)egar jarbareigandinn kemur i kaupstabinn, gæta

ab, -hversu mikib hann borga eigi i rentur vib hvern

termin, og skulu slikar rentur fyrst og fremst afreiknast

eigandanum
,

einsog annab afgjald af konungsins jarba-

gozi, og alll eins gånga fyrir cillum kaupstabar-skuldum,

— Kaupmabur skal gefa jarbareigandanum qvittanziur

i ]prennu lagi, fyrir ])y\ er hann geldur i rentur, og

eins l)vi, er hann borga kynni uppi kaupverbib; heldur

eigandi sjålfur einni j^eirra, en lunar tvær sendir hann

vibkomandi syslumanni, sem skrifar ser til minnis Jjab

er hann l;)ykist vib {)urfa, å uppskriplina , sem hann

heldur yfir rentugjaldib, og sendir j^vinæst stiptamtmanni

qvittanziurnar uppåsjcrifabar, åsamt tilheyrandi lista

iitskrifubum, allt i tvennu lagi, en siban sendir stipt-

amtmabur eill af hverju til rentukammersins, hvar gjora

skal nåkvæman samanburb yfir allan reikninginn. —
En ef eigandinn ekki skilar syslumanni i tækan tima

qvittanzium fyrir |)vi sem hann a ab ^alda, eptir § m,

Nr. 6, 10, 12 og 14, i rentur ebur og uppi kaupverbib,
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Og gætir ei skyldu sinnar, Jiå skal sysluma&ur åminna 1785.

^ann meb alvorugefni ])ar um, og borgi hanu i)å'ei ah ^27. April,

heldur, veita bonum a&forabl5gum, ah ^eim iima hhnum
"'^"^

§ m, Nr. 6 lil tekur, og auk [^essa skal slikur skuldu-

nautur greiJ)a syslumanni, fyrir omak og l'erb hans, 4

^Urk og 8 skild. i tæripening, og hvab annab meira,

])eim veitast mætti i daglaun, hverra tilslyrks og

hjålpar hann, eptir knngumstæfiunum, kynni vi& ah

turfa. Renlukammerib J)anu 27. Aprilis 1785*.

Plakat, hvorved bekjendtgjores Gonditionerne, hvor-

efter del forhen til SkalhoUs Bispestol og Skole hen-

lagte Gods skal sælges til de HSislbydende ved offent-

lig Auction.

Hans kongelige Majestæts til Danmark og Norge
*

p, p. Deputerede bg^ Tilforordnede udi Rentekammer-

CoUegio gj5re vitterligt: al efter H. kgi. Maj*' allern.

Resolution oii Befalin" skal det forhen til Skalholts

Bispestol og Skole henlagte Jordegods ved offentlig

Auction sælges til de Hciislbydende paa folgende

Maade oa Gonditioner:

I. Det samtlige Gods, saaledes som samme er

anfort I den her bagved trykte Jordebog, samt Skal-

holts Bispegaard, som efter nærmere Foranstaltning vor-

der deelt i mindre Parter, skal ved offentlig Auction

bortsælges til de Hciistbydende med fuldkommen Eien-

domsrel og alle tilliggende Herligheder, saaledes som

Samme Gaardene efter Lov og Brug med Rette tilkomme.

Hvert Ombud skal sælges for sig gaardeviis, ligesom

O Ved Rentek. Skriv. 28. Mai 1785 (Isl. Copieb. Litr. V,

Nr. 522) sendes Stiftamtmand Levetzow 490 Exemplarer

af denne Plakat, for at paategnes og udstedes af Stiftamt-

manden som Interims- Adkomster til vedkommende Kjb-

bere at de skalholtske Godser, tillige med 6 udfyldte

Exemplarer af samme Plakat „til Afbetjening efter Befin-

dende."
.

'
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1786. og Fiskejorder hver for sig, paa de Thingsteder, hvor-

27. Ax)ril. under Gaardene ligge, men de til Bjarnanes Ombud,

samt Oslfjoideaes- og Strande-Jorder horende Gaarde

hver for sig paa Landslhinget 1786, og de ovrige Om-

bude og Jorder enten i delte eller tilkommende Aars

Sommer, lil den Tid, som nærmere offenlligen vorder

bekjendlgjoi'l. Auctionon holdes af vedkommende Sys-

selmand i en dertil udnævnt Commissarii Overværelse,

og haver Sysselmanden al indforc elhvert Bud i en

igjennemdragen og af Rentekammeret dertil aulhorise- •

ret Protocol, hvilken siden, som et Hoved -Document,

forbliver ved Sysselmandens Embeds-Papirer, og over-

leveres til Eflerfolgeren i Embedet. Efter at Auctionen

er bragt til Ende, forfattes en Extracl af samme Pro-

tocol, hvori indfdres hver Gaards Navn, Kjoberens

Navn. samt for hvilken Snminn Gaarden er bleven
J V

Kjciberen tilslagen, hvilken Exlract af Auctions-Gommis-
11

sarius og Sysselmanden bliver underskreven og tilsendt

:

' Stiftamtmanden in triplo, for derover at erholde hans

Approbation, hvorpaa han sender Sysselmanden den

ene igjen tilbage, men den anden lil Rentekammeret,

og gjemmer den tredie til egen Efterretning og til al

vedlægge samme de if5lge § iv, v indsendende Qvilte-

ringer og specielle Lister.

II. For at kunne beslemme en vis Værdie, hvor-

for Gaarden ved Auctionen kunde opraabes, have

vi ladet forfatte den her bagved trykte Jordebog og

deri beregnet enhver Gaards Dyrhed til Jordohun-

drede, hvert til 120 Alen, i Forhold med dens Afgift

udi Landskyld 02 Hoverie, saaledes som den blev ydet

udi Aaret 1781, efter hvad derom i Jordebogen er

bleven anftirl. I Steden'for denne hidindtil svarede

Afgift haver den, som kjober Gaarden, for Fremtiden

ikke noget Andet at betale, som Afgift lil den konge-

lige Gasse, end.i^vlige i pCt. Renler af den Deel af

Kjcibesuuimen, som bliver staaende i Gaarden. og bliver

derimod befriet for de saakaldte Qvader og Pligt-Reiser.

De faste Qvilder, som hidindtil have været lagte til
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disse Jorder, skal aldeles være afskaffede, saa at til <785.

H. Maj*' Kasse ingen Qvilde-Leie for de med Gaarden 27. April.

kj(5bte Qvilder betales, men alene Kjobesummen, hvor-

for de sælges, eller Renter deraf indli! den betales, og

dersom disse Gaarde igjen til Andre solgte eller leiede

vorder, skal Ingen ncides imod sin Villie til at antage

Leieqvilder med Gaarden, ifolge § m, Nr. 14.

IIL Ifalge deraf blive Conditionerne, hvorpaa Gaarden

ved offentlig Åuction sælges, disse: 1) Enhver Gaard

<^praabes i den Tilsiand, hvorudi den i Hensigt til Jord

Huse foretindes, udeii at nogen Aabod paa Huse

elier Qvilder godtgjdres, med de Landemærker og Her-

ligheder til Lands og Vands, som Gaardene efter Lov

og Brug med Rette tilkomme, og til de i hostrykte Jor-

debog for hver Gaard bestemte Jordehundrede, da den

bliver den H5istbydende til fuldkommen Brug og Eiendom,

ved Hammerslag tilslagen paa Stiftamtmandens Appro-

bation
,

og derefter erhvervende kongehgt Skjode. —
2) Dersom en sælgende Gaard for nærvæj'ende Tid er

beboet af flere Familier, som besidde hver en udskif-

tet Deel deraf, saa skal disse Dele opraabes hver for

sig, og den for Gaarden bestemte Dyrhed reparteres i

Eorhold med den Deel af Afgiften, som nu hver Fami-

lie svarer af Gaardens hele Afgift; ligesom da. og hver

Deel ved særskilt Navn betegnes, og derfor udstedes

Skjede, og hver Deels Kjober yder for Fremtiden Ren-

terne af Kjobesummen for sin Andeel. — 3) Sysselmanden

indsender, efter al Auctionen er tilendebragt, den i § i.

anbefalede Liste til Stiftamtmanden, som paategner sin

Approbation ved hvert Bud paa de ham liisendte Lister,

hvoraf han da sender Sysselmanden den ene tilbage,

ligesom han og tilsender Sysselmanden for hverKjiiber

et af ham underskreven og beseglet Patent, hvorpaa

Gonditionerne, samt Gaardens og Kjdberéns Navn, saa-

vel som Kjobesummen findes, hvilke, indtil Skj5del (Nr.

lo) er indlcist, tjene til lovlig Adkomsts-Beviis, Syssel-

manden haver derpaa. slrax at bekjendtgjore Stiftamt-
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1785. mandens Approbation for vedkommende Kjbber, og er

27. April. Kjbberen pligtig til at efterkomme, inden 6 Uger efter

^
at have faaet denne Efterretning, de ham Nr. 5, 10 og

14 paalagte Forpligtelser, hvorimod, og paa den Syssel-

manden forelæggende Qvittering af Kjobmanden, han

imodtager bemeldte Patent, og betaler ved dets Annam-

melse til Sysselmanden 1 Skill. af hver Rigsdaler af

KjObesummen. U\ls Kjtiberen er eri endnu ikke bosid-

dende Mand, bcir han ved Auctionen stille Gaution for

den Summa, hans Bud efter Nr. 5, 10 og 14 forpligte

ham til at betale, inden han imodtager Conditi6ns-Patent.
1

-

Hvilke Cautioner Sysselmanden siden afleverer til Stift-

amtmanden, for at gjemmes ved Stifts-Gomptoiret, ind-

til de indfries. — 4) Af hvert Hundrede eller 10 Gange

10 Rdlr. af Kjcibesummen, som bliver 'staaénde ubetalt

i Gaarden, betaler Jordejeren aarlig 4 Rdlr. Courant

Rente udi Penge; dog skal det, saalænge en octroyeret

Handel paa Landet drives, være Jordeieren tilladt, i

Steden for rede Penge at betale Réntei-ne med taxt-

mæssige Handelsvare, hvilken Betaling skeer til Kjcib-

manden paa det nærmest behggende Handelssted, hvil-

ken Sysselmanden tilsender Listen paa de betalende

Renter
(§ v) og b(5r Kjobmanden imodtage''hvad Jord-

eieren muelig efterhaanden afbetaler paa Kjobesummen,

og for det ene saavel som det andet udstede Qvitte-

ringer in triplo paa den Pengesum, som de indlagte

Vare lebe til, hvoraf Eieren tilstiller vedkommende Sys-

selmand de tvende, men beholder selv den tredie, tiL

Beviis for Betahngen. — 5) Disse Renter blive regnede

fra Fardag til Fardag, og hvergang forud belalle, saa-

ledes at det forsle Aars Renter fra Fardag 1785 til

Fardag 1786 betales strax og paa engang, forend Gondi-

tions-Patent imodtages af dem, som kjobe Gaarde i

denne Sommer, det være sig Leilænding eller Fremmede,

af den Deel af Kjobesummen, de lade staae ubetalt i

Gaarden, men de f5lgende Aars Renter betales fra Far-*

dag 1786 af i lige Dele, udi tvende Terminer, den ene
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fra Fardag til Mikkelsdag 1786, paa bemeldte Fardag, 1785.

og den anden fra Mikkelsdag 1786 til Fardag 1787, 27. April,

betales Mikkelsdag 1786 ogs. v. f. — Paa samme Maade
betale de, som kjobe Gaarde i Sommeren 1786 ved

Auctionen, det mrsie Aars Renter fra Fardag 1786 til

Fardag 1787, og fra Fardag 1787 af, ligesom hine, i

tvende Terminer. — 6) Udebliver nogen KjOber, efter at

have imodtaget det af Stiftamtmanden paategnede Con-

ditions -Patent, med at betale i de følgende Aar sine

Renter af =Kjobesummen i .rette Tid, saa at han inden

-Juul hverl Aar ikke haver betalt nogel af det, som han

til Mikkelsdag skulde yde, saa lader Sysselmanden ham
for disse udeslaaende Renter paalægge Exe.cution ved

Udpantning, og (ifald Betalingen ikke derved kan ud-

bringes, bliver Sagen indberettet til Stiftamtmanden,

og efter Omstændighederne Eiendoms-Dom taget paa

Gaarden til næste Mandtalsthing, og samme til den

Hoistbydende ved ny Auction bortsolgt, og i saa Fald

skal den Hoistbydende, som da Gaarden tilslaaes, være

forbunden til at betale V4 Part paa det, som endnu

slaaer ubetalt i Gaarden, foruden det, som 'af den for-

rige Eier skulde betales, og nyde disse Renter ialt

samme Fortrin, som andre kongelige Afgifter. — 7) Skulde

Nogen, som Gaarden kjcibt haver, inden de Nr. 10 og

12 fastsatte Terminer ikke indlinde sig med den paa-'

, budne Afbetaling af en Deel af Kjobesummen, eller

skulde han inden de sex Uger efter den for ham be-

kjendtgjorle Approbation af -hans Bud ikke betale Ren-

terne efter Nr. 5. saa kan han vente at efter Omstæn-

dighederne ligéiedes Eiendoms-Doiri over G'aarden vorder

taget, og at samme bortsælges ved ny Auction, hvor

ved det forholdes ligesom Nr. 6 anordnet er; — 8) End-

skjondt Kj^beren ved det approberede Conditions-Patent

sættes i Besiddelse af fuldkommen Eiendomsret til den

kjobte Gaard, bliver dog Leiiændingens Fæste-Rettighed

forbeholden, og hvis Kjbberen selv vil beboe Gaarden,

og ahsaa opsige Leilændingen til næste Fardag, bbr

1
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1785. han, i Tilfælde at Leilændingen ikke kunde finde nogen

27. April, anden Bopæl, udvise ham, imod Leilændings- Rettighe-

der, Sted til at opfbre Bopæl samt behovende brugbare

Marker. — 9) Da Landskylden og Qvilde-Leien ikke læn-

gere betales til Bispestolen og Skolen end til 3. Maji

dette Aar, saa skal samme tillige med andre Leilæn-

dings-Rettighede.r (dog Qvader og Pligtreiser rundlagen,

Nr. 17) fra 3. Maji af indtil næste Fardag 4786 af hver

Gaards, som i denne Sommer sælges, nu paasiddende

Leilænding betales til Gaardenes Kjober; men af de

Gaarde, som i denne Sommer ikke vorder solgte, til

den kongelige Kasse igjennem Handelen, ligesom og fra

Fardag 1786 til Fardag 1787 til dem, som i Sommeren

1786 kjobe samme Gaarde, hvorimod, som meldt er,

Kjciberen svarer sine Renter til den kongelige Kasse,

enten fra Fardag 1786 eller fra Fardag 1787, og om
Leilændingen selv kjober Gaarden, betaler han fra

samme Dag ikke noget videre til Kongens Kasse som

Afgift af Gaarden, end de paabudne Renter af Kjcibe-

summen.— 10) Eiendoms Skjode paa hver Gaard bliver

udstedt igjennem Rentekammeret, men ikke udleveret

f6r end en sjette Deel af Kjobesummen er bleven af-

betalt paå den Nr. 4 foreskrevne Maade, i H. Maj*"

Kasse igjennem Handelen, hvilket, om Gaarden bliver

kjobt af en Anden, end den paa den Tid, da Auctionen

holdes, paaboende Leilænding, bor skec strax ved Con-

dilions-PiitenLets Annammelse; men dersom Leilændin-

gen selv kjober Gaarden, betales bemeldte en sjette

Deel af Kjobesummen efter hans Evne og Omstændig-,

heder, inden det tredie Aars, Forlob fra Kjobedagen af

at regne. Men saasnart Leilændingen, som Gaarden

kjobt haver, inden han haver erhvervet SkjOdet, igjen^

sælger Gaarden til en Anden, saa bliver denne at an-

see som en fremmed Kjdber, og bo^^ da ved del private

Skjodes Udstedelse strax betale den sjette Deel af den

< Kjdbesum, hvorfor, Gaarden blev tilslaaet Leilændingen

som fbrsle Kj5ber, for at erhverve dot kongelige Skjcide.
/

\
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Dder derimod Leilændingen inden disse 3 Aar, og til- 1785.

trædes Gaarden af hans Son eller Arvinger, saa træde 27: April,

disse i den Afdbdes Rettigheder, og behove, da ikke at

indfrie Skjodet for end det (redie Aars Udlcib. Saa-

snart altsaa Qvitteringen for den enten strax eller inden

^^^die Aars Udgang betalte sjette Deel af KjObesummen
lil Rentekammeret indsendt vorder, bliver Skjodet udste-

det til Vedkommende gratis. — \ I) Den af Stiftamtmanden

approberede Auctions-Liste skal publiceres i fcirst fore-

kommende Landsthings-Acter, ligesom og siden de er-

hvervede Skjbder læses paa det næste Mandtalsthing

og Landsthing. — 12) Foruden den saaledes betalte sjette

Deel af Kjobesummen skal endnu af hver Kjciber eller

Gaards-Eier en sjette Deel betales inden del sjetl o Aars

Udgang, fra Auctions-Dagen af at regne, men de ovrigo

Dele af Kjobesummen kan blive staaende udi Gaarden,

saå længe deraf svares de paabudne Uenler; dog skal

det være enhver Kjciber eller Jordeier uformeenl, efler-

liaanden som han kan faae Ledighed til at betale en

^)eel af den i Gaarden staaende Summa, til hvilken

Tid han vil, saavel inden de forste 6 Aar, som og

, siden, dog ikke med mindre end 12 Rd. 3 Mk. Courant

'^d Gangen, hvilket da hvergang afskrives paa Skjodet,

og hvorefter Renterne efter Forhold formindskes; men
om Renterne ikke rigtig betales, forholdes som Nr. 3

meldt er. — 13) Enhver Liebliaber haver frit Bud paa

de holdende Auctioner; dog have nærværende f.eilæn-

dinge den Ret, at naar de paa Auctionsstedet erklære

sig, at ville give ligesaa meget for deres paaboende

og leiede Gaard , som den Hoislbydende, bi5r Gaarden

Leilændingen overlades. Forresten antages intet Efter-

bud, ikke heller niaa Nogen -gaae fra det hoieste Bud,

han offentlig paa Auctioncn gjort haver, og bor Ingen,

hvem det end er, tilforhandle sig mere end ISOJorde-

Imndrede. — 14) Enhver Hdistbydende , som Gaarden

lilslaaes, nyder de Bispestolens Qvilder, som findes paa

r. li 11

j
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1785. Gaarden, uden Åuction, for den Summa 6 Rd. pr. Qvilde,

27, April, hvad enten samme bestaaer i Koer eller Faar; og bliver

denne Kjobesiimme beregnet under Eet med Gaardens

Kjcibesumme , dersom Leilændingen kjober Gaarden,

men saafremL en Anden kj5ber samme, bor han, tillige

med den ene sjette Deei af Kjdbesummen (Nr. 10), be-

tale den halve Deel af Qvildernes BelOb, og den anden

halve Deel bliver da beregnet uuder Eet med den

ubetalt henstaaende Andeel af Gaardens Kjdbesumme;

dog skal disse Qvilder, endskj5ndt de for denne -Gang

sælges med Gaarden, ingeiilunde ansees som et til

Gaarden henlagt Inventarium, og skulde Nogen, som

nu kjdber de ved Auclion opbudne Gaarde, dem siden

lil Andre sælge eller leie, da have de ikke Magt til at

paatvinge Leilændingen noget Qvilde, med mindre [de]

derom i Mindelighed kan forenes. — 15) Dersom paa

de Gaarde, som ved Auctionen sælges , befindes nogle

levende Qvilder, en eller anden Kirke tilhorende, b(5r

de indtil videre forblive ved Gaarden, og Eieren svare

Leie deraf til vedkommende Kirker eller deres Forstan-

dere. — 16) Paa de Gaarde, hvor Bispestolens eller

Skolens Inventarii-Baade forefindes, bliver disse efter

Gaardens Salg ligeledes ved offentlig Auction tilslagne

den Hoistbydende, og bor af hver KjOber strax betales

i Penge, og Pengene erlægges i Handelen, hvis Beviis

tilstilles Sysselmanden, for af ham igjen at befordres

til Stiftamtmanden. — 17) Mandslaan, Hestelaan og Dags-

arbeide, som hidindtil er svaret til Bispestolen, skal

herefter ikke mere forlanges af disse Gaarde, og maa

Ingen, om han igjen sælger eller leier sin Gaard til

Andre, af sarhme forlange saadanne Qvader. — 18) De

Gaarde, hvoraf ingen Jorde- Tiende hidtil er svaret,

blive derfor fremdeles befriede, endskjondt de herefter

blive Bøndergods. — 19) Enhver Kjober haver fuld-

kommen Ret at sætte Leilænding paa den kjobte

Gaard, eller igjen at sælge samme; dog træder altid

den nye Besidder i sin Hjemmelsmands Forpligtelser,
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Og Hans Maj*" Kasse bliver stedse forlods prioriteret i 1785.

Gaarden saa længe derpaa hæfter noget af Kjobesum- 27. April,

inen og Renterne , hvorfor den ikke paa nogen Maade
bor forringes. — 20] Det tillades Eieren at sælge nogle

Parter af sin Gaard , eller paa anden Maade at dele

samme, dog saaledes, at hver Deel bliver tjenlig til en

Bonde-Familie og med Bopæl forsynet, hvorover han

selv kan udstede Skjode, efter at engang det forste Eien-

doms-Skjode paa den hele Gaard er indlost, og Eien-

dommen derved af Kongen er hjemlet; men Delingen

b(3r skee ved en Judicial - Forretning
,

og derudi fast-

sættes hvad af hver Deel skal svares i Rente, medens

Kongen haver Pant i Gaarden, hvorfor og saadan De-

ling strax til Rentekammeret bor indberettes, da Retlig-

hederne, efter at saadan Deling er skeet, hæfte paa

hver Deel for sig, og blive svarede af hver Deels Be-

siddere. — 21) Doer nogen Eier af disse Gaarde, saa

er Gaarden at ansee for Stervboets Eiendom, endskjondt

Skjcidet ei endnu maatte være udleveret, hvilket da

om en Enke eller myndig Arving tiltræde

Gaardens Brug og Eiendom, ikke behoves at indlcises,

fcir end den Tid, da den Afdode dertil var pligtig, da

samme ansees. for at træde aldeles i hans Sted. og

ligesom han haver at efterkomme de ham paalagte

Forpligtelser, og paa samme Maade forholdes, naar

Gaarden bliver paa Skift taxeret og dens Værdie til

umyndige Arvinger udloddet, da i dette Tilfælde Gaar-

den ligeledes hæfter for Retligheder alene, at Renler

^Gtales af Værgen paa Stervboets Vegne; men sættes

Gaarden paa Auction eller sælges paa anden Maade
for Stervboets Regning, saa h'6v den ny Kjciber indlose

Skj^)det inden den for hver fremmed Kjober (Nr. 6)

paabudneTid. ^ 22) Alle de andre sædvanlige Skatter

og Paabud, saasom Tugthus- Contribution, hgesom den

hidindtil er svaret af Gaarden, uden Afgang, samt Fattiges

Underholdning m. fl. , som i Landet hæves og ydes af

11*
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785. Bondergods, betaler Kjdberen ligesaavel som andre

April, jordeiende BOnder.

' IV. Det som Kjoberen, ifcilge Couditionerne, be-

taler inden Gondilions-Patents Annainmelse, imodtages

paa vedkommende Handelssled af Kjdbmaaden, imod

Qvittering in triplo, og bliver i saa Fald saavel hele

Kjobesainmen, som det, som derpaa skal afbetales,

indfort saavel i bemeldte Conditions - Patent, som i

Skjcidet; ligeledes bliver i Patentet indfort Renternes

aarlige Belob. Bliver endog hele Summen strax ud-

betalt, saa skal dog Kjdbet bekjendtgjcires paa den nu

anordnede eller siden anordne[nde] Maade. Hvad Kjo-

beren ellers vil afbetale paa Capitalen, det indlægger

han paa det Handelssted, hvor han betaler sine Renter,

lader sig derover saavel som over Renterne give en

Qvittering in triplo, og giver de tvende Lil Sysselman-

den, som, efter at have paategnet dem og noteret det

Fornddne, indsender samme til Stiftamtmanden, hvorfra

(len ene indsendes til Rentekammeret, men den anden

gjcmmes paa Stifts-Comptoiret til Efterretning ved den

§ I. anbefalede Liste. Sysselmanflen afskriver tillige

hver Gang det Afbetalte paa Skjddet, indtil hele Kjdbe-

summen saaledes er udbetalt, og Jordeieren derover

af ham imodtager en Attest, hvoraf Sysselmanden ind-

sender ligeledes tvende Copier lil Stiftamtmanden, som

lH\sdrger den ene nedsendt til Rentekammeret.

V. Paa det al med de aarlige Renters Betaling kan

haves den foruddne Control, haver vedkommende Sys-

selmand og Kjdbmand derover at holde ndiagtige For-

tegnelser. Sysselmanden skal derfor tilstille vedkom-

mende Kjdbmand, saasnart Auctions- Listen med Stift-

amtmandens Approbation er ham lilhændekommen, en

af ham vidimeret Extract, hvorpaa anfdres Gaardens

og Kjdbernes Navn. samt den aarlige Afgifts-Summe;

og Kjdbmanden efterseer da, saasnart Eieren kommer

paa Handels-Stedet, hvor meget han haver at betale
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udi Renter for hver Termin, hvilke, som andre konge- 1785.
lige .lordegods -Afgifter, bor afskrives Eieren forst, og 27. April,

nyde endog Præferencen for Handelens Restancer,

^ver de sanledes betalte Renter giver Kjobmanden
Eieren, ligesom og, naar Nogel paa KjSbesummen bliver

'»njctalij en Qvittering in triplo, hvoraf Kieren beholder

ene, og giver de tvende ti! vedkommende Syssel-

i^itindj som noteror det Fornodne paa den Fortegnelse,

^an holder over de betalende Renter, og indsender

dernæst de af ham paategnede Qvilteringer, tilligemed

en Afskrift af behoveiide Liste, in duplo til Stiftamt-

manden, som besdrger indsendt det ene Exemplar af

I^isten, saavel som tilhorende Qvitteringer ti! Rente-

l^atnmeret, hvor over det hele Regnskab fores Control.

Men saafremt Eieren ikke til den foreskrevne Tid over-

leverer Syssehnanden Qvitteringcrne for de af ham, ifolge

§ in, Nr. 5, 10, 12 og 14- betalende Renter og Afdrag paa

^j^besummen, og altsaa ikke har opfyldt sine Forplig-

telser, saa skal Sysselmanden derom alvorlig minde
l^^m, og, hvis han endda ikke betaler, forrette Execu-

tionen til den § m, Nr. 6 fastsatte Tid, hvorfor han af

den Skyldige nyder 4 Mk. og 8 Sk. for Tæring, Umage

Skyds, foruden det som maaite bevilges udi Dagion

lil dem, hvis Hjelp han efter Omstændighederne kunde

behbvc. Rentekammeret den 27. April 1785 ^

'} De na>rmere Bestemmelser om forskjellige Foranstaltninger i

Anledning af Skalholts Bispestols og det dertil hcivende Jordc-

godses Salg findes i Rentekammer-Skrivelserne af 10. Mai

1785 (nedenfor). Lister over en stor Deel af de bortsolgte

Jorder, med TilfcJielse af KjGbernes Navne , Qvilde-An-

t-alletj Kjobesummerne m. v. findes i Althingsb5gerne,

isH»r for Aar 1 /9I
,

og Fortegnelse over de thinglæste

Skjcider i AlUiingsbogerne Ibr Aarene 1788—1795. En

fuldstit'ndig Fortegnelse over det bortsolgte Skalholts Bispe-

stols Gods i Johnsens JarSatal n Fslandi, S. 410-424.
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Jarbabok yflr Skålholts biskupsstols jarbagéz.'

Umbo&. Jar&anna nflfn.

Bjarnaness-

Skamnibein-
sta&a-

Eystri Shapta-

fells sysla^

Holta J>ing-
s 6 k n

:

' Rdngdrvalla

sysla,

Kross ^ing-
stSkn:

Kross
Katiasta&ir . . . .

Vorsabær

Fiflholts
{)i'ngs6kn:

Fiflholt

Beijanes . . , , ,

Storolfshvols
^^ngs6kn:

Brekkur
Moshvoll

Reybarvatns
[nngs(5kn:

Selalækur
Varmidalui- . . . ,

Grafarbakki . . .

Vestavi Kirkjubær

Åfgjald Anno 1781.

Fjfir&ur 60
110
120
60
120
240
40
90

Bjamanes 360
p6ns(lalur .... »

360
80
20

140
140

120
40

100
110
100
120

Lateris
I
2530

C3 ^

u

»

u

u

»

T)

»

»

»

1

1

D

9

U

»

W

1>

1>

1

«

Jar&anna
dyrleiki,

hvar eptir

{)ær upp-
hr6past.

Hdr.

12 40
23
25
12 40
25
50 »

8 40
18 80
75 »

»

75
16
4

29
29

26
8

20
24
23
25

531

80
40

40
40

40

80
80
»

))

3 Rentek. Skriv. U. Mai 1785 5 BekjendtgjHrelse 31. Mai
1788.
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Umbo&.

ISkamm-
oeinstafea-]

I

Fi6a-

Jarbanna nofn.

Transport
Eystri Kirkjubær
Ketilliushagi . ,

Litla Rey&arvatn
Hei()i

Skarbs [lings.

Launabsholt . ,

Hjallanes ....
Lækjarbotnar .

Heysholt ....
Vindås .....
Arbær
Hrolfstaba-Hellir

f)j obolfs h aga
\\ ingsokn

:

Lækur
Akbrautarholt . .

Mykjunes . . . . .

Hrei^ur '

.

Kaldakinn . . . •

Kviavholt
Skammbeinsta&ir

.

Håfur
Lytingstafeir . . ,

Arnes sysla,

Gaulverja-
bæjar l;>ings.

FJj(>tsh61ar . . .

Ragnei()arstac)ir

.

Loptstabiv eystri

Loptstabir vestai

Vbllur efri , . ,

Vorsabær . , . .

SviSagarclar . . ,

Seljatunga . . .

Hrvitsta()ir . . .

Amarholl • . . .

Tunga

Stokkseyrar
[lings.

:

H61ar
Baugstabir . . . .

LeiBfSlfsta()ir

Afgjald Anno 1781.

::: w q

I

Ti I

I

Jar?)anna 1785.

dyrleiki, 27. April,
hvareptir

[)ær upp-
hrdpast.

Udr.

Lateris

2530 2 1 531 11

60 1 1 1 17 80
60 V 12 40
35 D D n 7 40
60 U W i> 12 40

120 1 1 1 30 40
120 1 1 1 30 40
20 U ii 4 40
70 H i) 14- 80
120 U 1 1 27 40
30 U 6 40
20 )> i> 4 40

40 » » ii 8 40
40 i) 8 40
uU 1 u \i 15 40
oU n 1> 12 40

1> 12 40
oU 1» 12 40
loU 37 40

)> ») 41 80
n n 25 li

70 u n w 14 80
60 M i> » 12 40
70 W ti n 14 80
70 U tt 14 80
120 1 1 1 30 40
140 1 1 1 34 40
60 1 1 1 17 80
120 1 1 1 30 40
180 1 1 1 42 80
90 1 1 1 24 •

60 1 1 1 17 80

180 1 1 1 42 80
100 1 23 80
60 1 1 1 17 80

54451 14 15 14 1208 80
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1785.

27. April.

UinboB.

[F16a-]

Jarc)anna nofn.

Transiioit

Skip_

Hæringstabir . , .

T6ptir

Hvaun
Skumstabir , . . .

Einarshofn . . , .

Refstokkur . . . .

Ferjunes

Sandvikur
J)
i'ngs ('j kn

:

Floagafl

Kotferja

Selfoss

Bjfirk

Bygtarhovn * . . .

Jorvik

Smjiirdalir . . . .

H r a u 11 g e r () i s

[u n g s 6 k n

:

Solvaholt .....
St<'iva-Ai;m()t . . .

Minna-Armot. . .

Langholt
Tun .

ArnarstaSir . . . .

Lirkur
Hraunger^)i e&a

Laugardailir , ,

Hjnlniholt

Bitra

Hroarsholt . . , .

Bar

Villi'ngaholts
[i 1 n g s n k n :

Hurc)arbak
Suluholt

Onundarhok
Skufslifkur .

Myrar . .

Gafl . . .

Grol' efri

Yatnsendi
Vatnsholt

Afgjald Anno 3781.

•

• *

• 4

1

^

1

3 cl

1

1

V. s
li-i

14 15
100 >J

120 1

40 1)

Ol A
I

lolr i

Ilt* 1
>l

Dl/ 1>

140

150 1 1

50 u

120 1 1

bO 1
1 ti

tni L 1

i 11

1
1

1
1

-

1
1 ,

1 iii'i 1
1- 1

1

1 ÆU 1 I

1 oU 1
1

(iO 1 1

80 1 1

80 >i ti

Mi) i
1

180 1
1

1
1

()() 1 1

340
Mf tf

130 1 1

140 1 1

140 1 1

HO 1 1

. 80 1 1

80 1 1

70 i 1

100 1

80 tt

Jarbanna
dyiieiki,

hvar eptir

[)ær upp-
hr6past.

llrtr.

14

1

II

1

1

D

U

D

1

u

1

1

tt

1

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

ti

1}

1208
23
30
11

48
32
15
12
25

36
10
30
15
17
U
34

44
42
30
42
17

22
16

55
42
17
50
4

din.

80
80
40
40
80
40
40
40
11

80
40
40
40
80
40
40

80
80
40
80
80

80

40
80
80
fl

40

40
40
40

32
34
34
22
22
22
19 i 80
23 80
16 80

Lateris 1
9445] 43! 37! 36 .2177 1 40
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[FJua-]

Skeiba-

Jar&anna nbfn

Væluger()i

Kampholt
Hnaus , .

Urn5afos8
[>j6taiKli

.

Skalmholt

« * t

• « *

• +

Husatop ta

[) ( n g s o k n

:

Kålfliuli

Kilhraun . . . .

Långamyri . .

Akrakot
Håholt
Borgai'kot . . . .

Blesasta&ir

Åhraun .

t * * *

Votamyri . .

Hlemmiskeib 4 *

Brunavellir efri

Husatoptir . . ,

Vorsabær ehnv
Ossabær . .

Fjall

Utverk . . .

Mi&bæli . ,

Framnes . .

Birmistabii

Alfstafeir. .

Osabakki .

* *

8 1 6 r a n LI p s

[)ings(^kn.

Sandlækur . . .

Mibhus . .

St6ra-Hof. ,

Minna-Hof .

Fossnes . ,

Hagi. . .

AsoHsta&ir
Skribufell

.

Afojald Anno 1781.

]

dyrleiki,

ivar eptir -

lær upp-
hråpast.

a = fl

1

C
s

<^

1

C3

% a
t

^ > aln.

1

t 9445 43 37 36 2177 40
60 1 1 1 17 80
120 1 1 1 30 40
60 1 1 1 17 80

* 60 >i U 1) 12 40
60 }} H 12 40

* 80 1 >1 »I 19 80

60 1 1 1 17 80
60 1 1 1 17 80

* 30 1 1 1 U 40
30 1> » 6 40
90 1 1 1 24 >l

JiAf
uH 4 40

* 60 1 1 1 17 80
90 1 1 1 24 »

* 40
^

1 1 1 13 80

60 1 1 ,1 17 80
* 120 1 1 1 30 40

* 60 1 1 1 17 80
4 36 1 1 1 12 80

4 80 1 1 1 22 n

« 80 1 1 1 22 w

11 1 •1 54 40

160 n i> w 33 40

60 n n 12 40
- 60 n » 12 40

* 120 n kl 25
120 n II 1> 25 n

20 n n >} 4 40

60 1 » U 15 40

t 180 1 1 1 42 80

t 200 1 1 1 47 n

120 1 1 1 30 40

180 1 1 1 42 80

« 120 1 1 1 30 40

4 160 1 1 1 38 80

60 1) n W 12 40

120 >i n i\ 25 H

t 80 H n »I 16 80

40 11 n 8 40

1785.

Lateris 1 12895
|
68| 60| 58 1 3022

|
40



<70 CONDITIONER FOR DE SKALHOLTSKE GODSERS SaLG.

1785.

27. April.

Umbob

[Hreppa-]

Tungna-

Jar^anna nofn.

Transport
Hamarsheibi . . .

Xsar
Mårstungur ....
Skarb

Grafar {)ings.

:

Birtingaholt . . .

Långholt sy&ra. .

Långholt efra . .

^unnarsholt . . .

Rafnkelsstabir . .

Efra-Sel

Sybra-Sel
Hbgnasta&ir . . .

Gr<3f

Laxårdalur ....
Solheimar
BrySjuholt , . . .

Isabakki
Kotlaugar
Skipholt
SkollagrtSf

Laugar
Jata
Haukholt
Foss

Vatnsleysu
J)ings6kn

:

I

Brattholt

Bru
Gygjarh611 . . . .

Keldu-et)ur Kjani-
holt

Berg-e&ur Belg-
sta&ir

Borgarholt . . , ,

Åu&sholt
Eiriksbakki . , .

HelgastaJ)ir . . . .

I&a
Skålholt.

Sp6astaf)ir . . . .

Laugarås
HbfCi .

Hrosshagi . . . .

JarSanna

Afgiald Anno 1781. ayi veiKi)

hvar eptir

[)ær upp-

i 3 «

1

C PS JA
hr6past.

c Hdr. Hin.

12895 68 DU JO 3022 40

60 » >P II 12 40
140 1 )) II 32
120 L iV II 25 1)

180
1

1
1
X 42 80

160 1
1
X 38 80

240 1
1
1 1 55 40

40 w RKJ 40
200 1 1 47 u

120 1 1 X 30 40

120 1 1X 30 40

120 1
1
X

:
30 40

80 1
1X

:
22 »1

160 1
1
X 38 80

, 100 1 1) 23 80
160 1 X 38 80
120 1 1 30 40
100 1 i 26 w

100 ] 80n 20
240 1 1 55 40
60 il 12 40
170 ; X 40 80
100 1 i> 23 80
160 1 38 80
60 15 40

80 1 1X 22
100 1 1X 26 n

240 1 1X 55 40

120 1 1X 30 40

120

j

"

1
1 30 40

120 1 ± 30 40
300 1 1 j 67 80
60 i) 12 40

1i 1 47 f»

200 1 1 47 ))

•

n n 60 n

150 1 1 36 80
150 1 1 36 80
120 1 1 30 40
100 1 1 26 n

Latciis i
18065

1 100 1 88 1
86143181 80



*

CONDITIOHER FOn^D« SKALHOLTSKE GODS£RS SaLG. Mh

Umbofe.

[Tungna-]

Hamra-
umbob e£)ur

i Grimsnesi.

Jarbanna nbfn.

Transport
Reykjavellir , . . ,

Miklaholt
Litla-Flj6t . . . ,

Stora-FJjot , > . .

Fell

Fellskot

Sy&ri-Reykir . . .

Efri-Reykir . . . .

Ts'oxn

B61
Kervatnssta&ir . .

Vatnsleysa . . . .

Amarholt
Holtakot
Haukadalur. ,

Helludalur
Nebridalur
Muli . .

Austurhlib

UthUb . ,

Mibhus . •

Brekka

• •

» * « «

St6ru-Borgai-
])ings6kn

:

Efstidalur

Bem6bsstabir . . .

Laugardalsholar .

Eyvindartunga , .

Otey
Austurey , . . , .

Apavatn efra . , .

Apavatn ne&ra . .

[Joroddstabir . . »

Sveinavatn . * , •

Vatnsholt
Hagi
Sel .

Minna-Mosfell . .

Reykj anes
Jjorustabir

Bjamastabir . . .

Kringla
Hamrar
Ormstabir
Eyvik eba Heyvik

Afgjald Anno 1781.

-2
3 = c

18065
100
200
100
180
180
60
150
140
200
100
40

240
100
90

260
120
140
180
240
240
140
140

180
80

240
100
200
130
210
240
130
80
60
80
160
120
120
100
200
150
180
120
180

I

EC

C
S «

Jarbanna
dyrleiki,

hvareptir
{)ær upp-
liropast.

Htlr. liln.

100 88 86

* H

1

4318
26
47
26
42
41

14
36
34
47
26
8

55
26
24
59
30
34
42
55
55
34
34

42
22
55
26
47
32
48
55
32
16
12
16
33
30
28
26
47
36
42
30
42

80

80
40
»

80
40

40
40

40
40
80
80
40
40
40
40

80

40

40
80
40
40
80
40
80
40
40

1785.

27. April

80
80
40
80

Lateris 1 24465 1
137 1 124 1 122 1 5844



172 CONDITIONER FOR DE SKALHOLTSKE GoDSERS SaLG

1785.

27. April.

Umbo&. Jar&anna nofn.

Afgjald Anno 1781.

S =1 s

[Hamra-]

I Olvesi

3

Transport
Stærribær. .

Minnibær . .

Brjånistaciii"

.

Minniborg .

Bjiirk . . , .

St6raborg' .

Foss
Klausturh61ai
GHltur. . . ,

Ki&aberg . ,

Amarbæli. .

Biirfell , . .

Asgar&ur . ,

KaldårhttfSi.

pingvalla
s veit

:

UihMl
Gjåbakki

Bakkar holts
{)ings6kn:

Olvisvatn
Krokur
Bi'lds-ebur Bitsfell

Tunga .......

^ ih

Jar&anna
dyrleiki,

hvar eptir

jiær upp-
hr6past.

Torfastatir . .

Alvi()ra . . , .

Arbær
p{^rusta&ir. . .

Kotferja. . . .

Gljufnv . . . .

Reykir. . . * .

Gljufrarholt. .

Kotstrfind . . .

Aubsholt . . .

Vdrsabær e&ur
Ossabær . .

Yxnalækur
. .

Saurbær. . . ,

Krfiggiilfsta&ir

24465
210
120
120
50
110
120
150
360
150
150
120
200
210
60

40
30

140
60
180
120
160
60
150
120
180
120
300
120
80
180

120
80
100
130

137

1

Hdr. li'hi.

124 122 5844 n

1 1 48 80
n 28 >l

1
1 1 30 40
1 1 15 80
1 1 28 40
1 1 30 40
1 1 36 80

n 75 n

1 1 36 80
1 1 36 80
H n 25
1 1 47 II

1 1 48 80
»

1 II 12 40

II u 8 40
n 6 40

1 34 40
14 n

1 1 42 80
1 1 30 40
1 1 38 80

II 12 40
34 40

j

1 30 40
11 42 80
1 30 40
1 67 80
1 30 40
1 22 II

1 42 80

1 30 40
1 22 >1

1 26 II

1 32 40

150 1471 6941 40

v-'ui ueiiue jorci opiysies stufre, ai den ikke liorte Bispe-
stolen til, men var Mensaljord henhcirende til Præstekaldet
Stab i Grindavik. Rentek. Bekjendtgjar. 31. Mai 1788.
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UmboB. Jarbanna iiSfn.

Åfgjald Anno 1781.

ti Olvesi]

Sjåfar- e&ur
fiskigjalds-

jarfiir.

Jar^anna 1785.

dyrleiki, 27. April,
hvar eptir

fær upp-
hrdpast.

Heyness-

VtJtn e&ur Vetnir

purå.

poriåkshbfn . . . .

Selvogs {lings:

Herdisarvik ....

Gullbringu sysla,

Jårnger&ar-
staba [)ings.

:

Krysivik
Isolfskåli

Hraun
porkHtiustabir . .

R6p
Jårnger&arsta&ir ,

Sta&ur

Kjosar sysla,

Reynivalla
[)ings6kn:

Ingunnai'sta()ir • .

l>råndarsta()ir . . .

Borgarfjardar s.

Saurbæj ar
{)ings6kn:

Litli-Sandur .

MiSsaiidur . •

Brekka ....
Glammasta&ir
Eyri
H6I1 1 Svmadal
Tunga

Heyness
[) i n g s (5 k n

Kuludalså ,

Ger&i ....
Mårsta&ir .

Vik ....
Mibhus , .

Heynes . .

Kjaransta&ir

150
20
120
320
160
600
180

120
60

60
60
120
30
80
80
60

120

5.60

60
60
40
120
120

ji

ti

u

n

n

27
13

40
40

80
40

40
80

13 80
13 80
27 40
7
18 40
18 40
13 80

27 40
13 80
13 80
13 80
9 40

27 40
27 40

Lateris 1 32375 1 166 1 152 1 149
[

7566! 80



174 CONDITIONER FOR DE SKALHOLTSKE GoDSERS SaLG.

1785.

27. April

UmboJ). Jarbanna ntifn.

Afgjald Anno 1781.

[Heyness-] Transport

Kj alardals
{)ing s6kn:

St6ra-Fellsfixl .

Klafastabir . . .

Klafastabagrund
Bekånstalbir . . .

Fellsaxlarkot .

Galtarholt . . .

Leirår {)ings.

Lækur

Indri^iastaba
{)ingspkn:

Hafafell

Hålsar ,

Heggs ta&a
{)in gs(5kn:

Långholt . . . ,

Bær* *

Lundar fings. i

Snartarsta&ir . • .

H611
Brenna hålf . .

Brautartunga . , .

OddstaSir

Sturlureykj a
{)i ngsokn

:

Litli Kroppur . ,

Kleppholts-Reykir
Hurfearbak hålft .

Burfells
{> I n g s 6 k n

:

Uppsalir

Ulfstabir . * . . .

Rau&sgil

Myra sysla,

SåmstaJ) a

{)ings6kn:

Kalmanstunga .

32375

120
45
15
60
40
60

120

20
80

80
180

40
120
20
40

180

Jar&anna
d^rleiki,

hvar eptir

fær upp-
hr6past.

60
40
30

80
80
60

180

152 149

Hdr.
I

ulu.

7566 80

18

41

9
27
4
9

41

27 40
10 40
3 40
13 80
9 40
13 80

27 40

4 80
18 40

13
9
7

18

18
13

41

40
40

40
40
80
40
40

80
40

40
40
80

40

Lateris
|
34125

1 166 ' 152
1 149 1 7968 il



CONDITIONER FOR DE SKALHOLTSKE GoDSERS SaLG. 175

Umbo^). Jar()anna ncifn.

Afgjald Anno 1781.

c s r-'

1-3 -5^5

Stranda-
jarbir.

AustQarSa-
jar&ir.

1^
S ?;

JarSanna 1785.
dj'rleiki, - ^-^^^^

hvareptir 27. April

faer upp-
hrépast.

IIdr.

Transport

Stranda sysla,

Arness {)ings.

:

Arnes hålft ....
Avik minni ....

Kaldrananes
pings^kn

:

Grimsey C^y^O • •

Bæjar {lings.:

Skulholtsvik , . .

Nordur sysla,

Ærlækj ar
{)ings6kn

:

Grimstabir . . .

Mula sysla,

Egilstafia
Jii ngs6kn:

Brei&ava?) .....

Skorastabar
{)! ngs 6kn

:

Stu&lar

Skaptafells sysla

vestari,

Kleifa f)ings.:

Nupstabur ....

34125

60
60

140

30

60

20

120

166 152 149 7968

12
12

29

6

12

25

40
40

40

40

40

4 40

40

Summa 1 34615 1 166 1 152 1
149 I 8070 1 40

Rentekammerets Instruction for Magnus Ste- 29. Apni.

phensen , som Commissarius ved Salget af Skal-

holts Bispestols Jordegods. Khavn 29. April

1785. — Efter Originalen, som velvilligen er meddelt Ud-
^

giverne af Secretair O. M. Stephensen paaVida 5 i det islandske

Departement findes last Udkast til denne Instruction , skrevet

med C. U. D. Eggers' Haand. I Skrivelse til Commissionen



476 Instruction ved dk skalholtske Godsers Salg.

1785. for Islands almindelige Væsen 28. April 1785 (Isl. Copiebog

29. April, Litr. V, Nr. 349) yttrer Rentekammeret: ^^Efter det os til-

"^"""^^
stillede Udkast til Instruction for den opsendende Comniissarius

Stephensen, skal samme Instruction behGrig blive udfærdiget

og Stiftamtmanden meddeelt Gjenpart."

Instruction, hvorefter Copiisten Magnus Stephensen,
^

ifalge allern. Resolution af 15. April d. A., haver ved

Bortsælgelsen af Skalholts Bispestols og Skoles Jorde-

gods at forholde sig:

4) Saasnart han kommer til Landet, foreviser han

sin Instruction til Stiftamtmanden, for af ham at blive

instrueret om, paa hvad Maf^de og i hvilken Orden

Auctions-Tiden for de forskjellige Ombude bedst kunde

bestemmes i Henseende til Godsets Tilstand og civrige

Omstændigheder, samt iivorledes Fublicationen om denne

Tid kunde foranstaltes, og i Overeensstemmelse dermed

de fornOdne Ordres af Stiftamtmanden til vedkommende

Sysselmænd expederes. — % Den Orden, i hvilken

Ombudene skulle sælges, vil mest beroe paa Godsets

• nærværende Tiisland. Med Fiske-Jordernes og Heynes

Ombuds Bortsælgelse kunde maaskee begyndes strax

efter Landsthinget; men om nogle af de ovrige i Arnes

pg Rangervaile Syssel behggende Jorder kunne sælges

i denne Sommer, det vil komme an paa hvor meget

samme ved de indtrufne ulykkelige Begivenheder, samt

Grealurers Tab, have lidt Skade. Vel onsker man, at

saa meget som mueligt maatte sælges i denne Sommer,

men det agtes ei fordeelagtigl for Hans Maj'" Interesse,

at opbyde Godset i saa forværret en Tilslatid
, at der

kunde være Aarsag at frygte for, at ingen Liebhaver
'

fandt sig. — 3) Saasnart han da af Stiftamtmanden er

instrueret, i hvilken Orden Salget bedst kunde foretages

og befordres i denne Sommer, haver han al udfylde ||||
og underskrive de ham tilstillede trykte Publications-

Sedler, hvilke af Stiftamtmanden besorges uddeelte til

Sysselmændene til videre fornoden Bekjendtgjdrelse

O De omtalte Publications -- Sedler
,

trykte paa et Halvark i
'



Insthuction ved de skalholtske Godsers Salg. 177

Ligeledes skal han uddele iblandt Bonderne den ham 4785.

medgivne Irykle Afhandling, hvori de oplyses om de April.

FordelOj som denne Forandring for dem vil medfcire

hvilket han og selv bcir sc5ge efter Omstændighederne

st forklare dem. — 4) Dernæst begiver han sig, med
den dertil af Stiftamtmanden beordrende Sysselmand,

til Skalholt, hvilken Gaard ved en Judicial- Forretning

l^liver deelt i mindre Parter, dog saaledes, at hver Part

bliver tjenlig og tilstrækkelig til en Bonde - Families

Underholdning, og samme Parter blive efter Udskiftnings-

Forretningen , saasnarl skee kan, ved Auction opbudne

paa Stedet, ligesom han og, fælles med bemeldte Sys-

selmand, af nærværende Oeconomus imodtager, efter

den af Stiftamtmanden og Biskoppen, som Stiftelsens

Ephori, ham tillæggende nærmere Ordre, hvad han saa-

vel under Navn af Inventarium, som i andre Maader

haver imodtaget, og er pligtig 'til at gjore Rede for.

Hvad saaledes overleveres som Inventarium, det være

sig levende Greaturer, Provisioner eller Boeskab, som

^il Skolens fremdeles Brug ikke af Stiftamtmanden og

Biskoppen ansees tjenligt, det sælges der paa Stedet

tilligemed Gaarden, og fordeles i lige Dele, nemlig paa

Polio, vare saaledes lydende : (.GjSrist hérmeB Hllum vitan-

legt, a& eptir hans koniinglegii Håtignar allranåbugustn

skipan ver&ur Skålholts biskupsst61s jarbag6z" selt {)eim er

hiEstbj6&andi verfia vib almennt uppbob og auction å

eptirskrifubum tinia og stobum, og seljåst å sérhverjuin

f)ingstab Jiær stolsjar&ir, er liggja i {)mgs6kninni, eptir Jivi

^em hin prentaBa jar&abok framar synir, nefnilega: . . .

• • . I>vi vildu allir I)eir, er nokkub af {)essu. g6zi kaupa
vilja, mæta vib Auctionina å tilteknum ti'ma og stobum",

O den nævnte Afhandling, forfattet af Magnus Stephen-
, sen, under Titel: ,„Stutt ågrip um Skålholts stols jarba

s5lu, åsamt fasteigna pant og lyrsta tilkalls rétt fyrir pen-

ingalån. Til gefins utdeihngar og undirvisunar almenningi

utgefib", er tiykt i Khavn hos Stein 1785, 16 Sider i S".



178 Instruction ved de sealholtske Godsers Salg.

4785. hver Part saa meget, som til en Bonde-Families Hus-

29. April, holdning behoves, mon del ovrige auctioner^s for sig.
'"^'^^"^'^

endnu overblevne Huse sælges paa samme Tid, og

reparteres paa hver Deel
,
ligesom og af de formedelst

Jordskjælv nedstyrtede Bygningers Materialier efter Om-

stændighederne med enhver Part kan folge en passende

Deel. Over den Forretning, han saaledes udfarer paa

SkalhoK, holder han, med den dertil beordrede Syssel-

mand, en særskilt Protocol, hvilken han i Original ind-

sender til Stiftamtmanden, men en vidimeret Gjenpart

deraf til Rentekammeret ved at aflægge Rapport om

sin Reise. 5) Imedens han opholder sig paa Godset,

maa han ligeledes sorge for at faae en noiagtig Under-

retning om, hvormange Qvilder endnu virkelig ere i

Live paa hver Gaard især. Til den Ende maa han af

Biskoppen saavel som af Oeconomus forlange opgiven,

hvad de udi Smorleie have imodlaget i næstafvigte

Host, af hvilke Efterretninger han da kan slutte til det

endnu levende Antal. Og som Oeconomus ved Stift-

amtmanden og Biskoppen bliver tilholden at svare til

det i sidstafvigte H()St forefundne Antal af Qvilder, saa

bor han og, dersom han paastaaer, at nogle Qvilder

siden den Tid skulde være d(5de, forskaffe derom lov-

lige Beviser. Det samme gjelder ogsaa i Henseende

til Qvilderne paa den Deel af Godset, som til Biskoppen

haver været henlagt. — 6) Saasnart han haver tilende-

bragt denne paa Skalholt holdende Auction, fortfarer

han mod Aiielionerne over Ombudene paa vedkom-

mende Thingstcdcr, saaledes som han ved Stiftamt-

manden derom er bleven instrueret; og haver han

derved al. anvende al mulig Flid paa, saavel at denne
* •

vigtige Forretning kan udfalde efter Onske, som og at

man kan sælge allerede i denne Sommer saa meget

Gods, som Omstændighederne nogenledes tillade. —

7) I Henseende til Gaardenes Ansætning til visse Jorde

hundrede iolger han noie den authoriserede Jordebog,

og lader dem opraabe saaledes, som de deri ere op



Instruction yed de skalholtske Godsers Salg. 179

tegnede, uden at indlade sig paa nogen Indvending, at 4785.

denne Dyrhed ikke hidindtil havde været bekjendt, eller 29. April,

at nogle Gaarde vare i en forringet Forfatning, og saa

videre. — 8) Hvad Qvilderne angaaer, da forfatter han

i Forveien efter de i 5. Post nævnte Data, en Fortegnelse

over de Qvilder, som paa hver Gaard formentlig burde fore-

findes, men uden at lade saadan Fortegnelse komme til No-

gens Kundskab. Dernæst skal hver Sysselmand, efter

den ham af Stiftamtmanden tillæggende Ordre, ligeledes i

Forveien ved Repstyrerne lade optegne, hvor mange

Qvilder paa hver Gaard endnu ere levende, og denne

Fortegnelse skal Sysselmanden ved Auctionen over-

levere ham j da han kan sammenholde den med den

af ham efter Biskoppens og Oeconomi Angivelser for-

fattede, og ifald nogen Forskjel findes , saaledes at

Oeconomus skulde have opgivet færre Qvilder end der

forefindes, da bor Commissarius. derom til Stiftamt-

manden give Beretning, paa det at nærmere kan under-

séiges, om Oeconomus derfor bor være ansvarhg; men

hvis det af ham opgivne Antal befindes ikke at være

levende, bor saadant i Auctions-Protocollen noteres, og

Sysselmanden kræve fornoden Rigtighed for det Mang-

lende. — 9) Hvert Jordehundrede lader han ved Auc-

tionen opraabe for 6 Rd. Gourant, og bliver da,- ifolge

Gonditionerne . Gaarden den Hoistbydende tilslagen;

ruen saafremt paa en eller anden Gaard ikke bydes

pr. Jordehundrede 6 Rd., da bor intet Tilslag skee,

ikke engang paa Stiftamtmandens Approbation, men
lian maa declarere, at Gaarden for det gjorte Bud ikke

kunde tilslaaes, men at han dog saadant vilde indbe-

rette til Stiftamtmanden, for at han derudi efter Godt-

befindende kunde resolvere det Fornodne. Men skulde

dog nogen Gaard befindes saaledes beskaffen, at man
ikke kunde vente derfor at erholde den fastsatte Summa,

6 Rd. Gourant -pr. Jordehundrede, saa tilfoier han i sin

ludberetning til Stiftamtmanden saadan Omstændighed,

12«



180 INSTRUCTION VED DE SKALIIOLTSKE GODSERS SaLG-

1785. hvilket han dog ikke maa gjOre uden paa tilstrækkelig

29 April. Grund, og haver han i del Ovrige al holde denne Post

hemmelig for Alle og Enhver. — 10) Qvilderne formodes

- Enhver at være viUig til at antage for den i Conditio-

nerne bestemte Friis, 6Rd.; men skulde alhgevel nogle

befindes i saadan Tilstand, at denne Priis ikke derfor

var at erholde, saa b(5r de sælles til Åuclion, og i saa

Fald det h5ieste Bud gaae ligeledes til Stiftamtmandens

Approbation, hvorhos Bcjnderne bor tilkjendegives, at

de have al indeslaae for samme indtil Approbationen

er indlciben. — M) Baadene bor af tvende uvillige

Mænd taxeres, og derefter opraabes i den Tilstand,

hvori samme befindes, og tilslaaes den lliiistbydende

liden videre Approbation, naar saadanne Priser opnaaes

som i Landet ere gangbare. — 121) Skalholts Gaard,

som i Jordebogen findes ansat for 60 Hundrede, bliver

opraabt paa samme Maade som de ovrige Jorder, nemlig

hver af de Parter, hvori samme forud er deell, til saa

mange Jordehundrede, som i Overeensstemmelse med

Udskiftnings -Forrefjiingen svare til den hele Gaards

Summa. — 13) Det paa samme Gaard overleverte le-

vende Inventarii-Qvæg (Qvilderne undtagen) og Boskab

kan 'ikke indsættes for nogen anden Priis, end efter

den derover tagne Vurderings-Forretning, og de ellers

i Landet gangbare Priser, men Qvilderne overlades til

den Hdistbydende for 6 Rd, pr. Qvilde, som ved de

andre Gaarde er beslemU — 14) Ved Auctionen forer

Sysselmanden ProtocoUen, men Commissarius Stephen-

sen holder en Contra -Bog, hvorudi han ligeledes an-

forer hvert Bud, og hvad videre ifblge de foregaaende

Poster kunde va^re at anmærke. Dertil vorder ham

tilstillet en af Bentekammeret authoriseret Protocoi, som

han ved sin Tilbagekomst til Rentekammeret afleverer.

— 15) Efter at Auctionen paa et enkelt Thingsted er

tilendebragt, udfærdiger han med Sysselmanden den i

Conditiouerne befalede Liste med dertil horende Reule-

Bereguiiiger, som tilstilles Stiftamtmanden in triplo, og
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melder han, foruden det, "som i Condilionerne bestemt 1785.

er, tillige Stiftamtmanden i en a parte Skrivelse : om et 29. April,

eller andet mindre Bud paa en Gaard kunde være af

den Beskaffenhed, al det syntes antageligt, uagtet det

'^^l^e havde opnaaet den foreskrevne Summa. — 16] Efter

have ladet borlauclionere i denne Sommer saa mange

Gaarde, som Omstændighederne tillade, kan han reise

^^Ibage med et af de sidste i Hosten fra Sonderlandel

afgaaende Skibe; dog bor han i saadant Tilfælde igjen

reise op til Landet i Sommeren 1786, for at fuldende

denne Forretning. — 17) I alle modende Tilfælde, som

enten i denne [nstruction eller i de trykte Conditioner,

efter hvilke han noie haver at rette sig, ikke maatte

Være bestemte, bcir han, om Sagen er af nogen Bety-

denhed, ikke selv decidere, men Alting til Sliftaml-

nianden indberette og derfra vente nærmere Forholds-

regler. — 18) Med det forste hertil afgaaonde Skib

aflægger han til Rentekammeret Rapport om sin Reise,

Og naar han til Staden er kommen tilbage, venler

nian, at han snarest mueligen afgiver sin udfcirlige Be-

retning om hele Forretningens Fremgang, bilagt med

den af ham ved Auctionerne holdte Contra-Bog, tillige

med en General - Beregning over de Summer, hvortil

det solgte Gods er udbragt. Rentekammeret den 29.

April 1785^

'3 Ved Rentek. Skriv. 3. Mai 1785 til Copiist Stephensen

(Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 415) sendes ham denne In-

^ structioD, og en Gjenpart tilstilles Stiftamtmand Levetzow

ved Hentek. Skriv, af s. D. (Copieb. sst. Nr. 416)5 ved

Kammerets Skrivelse 10. Mai 1785 tilstilles Stephensen

80 Expl. af Conditioneme for de Skalholtske Godsers

Salg, 80 Expl. af Afliandlingcn om Prioritets- og Pante-

ret, og 2000 Expl. af Publications-Sedler til Auctionernes

Berammelse (Copieb. sst. Nr. 470). Ved Rentek. Skriv.

14. Mai 1785 (Copieb. sst. Nr. 489) sendes til M. Ste-

phensen den authoriserede Auctions -Protokol (Authorisa-

' tionen selv i Copiebogen sst. Nr. 490), samt ved Rentek.
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1785. Reskript til Stiftamtmanden paa Island og

Biskoppen over SkaJholts Stift, ang. Bispestolens

Og Skolens Forflyttelse fra Skalholt til Reykja-

vik. Christiansborg den 29, Apri] 1785. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1785.

Norske Tegn. XLII, 526—530- P. Péturss. Hist. Eccl. Island.

S. 149—154^ Fogtm. YI. 3, 180— 185^ begge de sidstnævnte

have tilfciiet de to fcirste Beregninger, men ikke ^^General-

Beregningen", som udgjoi'de den projekterede nye Skoles Nor-

mal-Budget.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi

allern. have funden for godt at anordne en Commis-

sion her i Vores kongelige Residenlzstad Kjbbenhavn,

til at bringe Os i Forslag de tjenligste Midler til at

raade Bod paa de Odelæggelser, som ere foraarsagede

paa VortyLand Island ved den i Aaret 1783 opkomne

Jordbrand, og de i afvigte Aar indtrufne Jordskjælv;

og Os nu allerund. er bleven refereret hvad bemeldte

Gommission for det forsle har foreslaaet i Henseende

til Bispestolen og Skolen paa Skalholt, hvis Bygninger

ved Jordskjælvet ere indstyrtede: at det holdes for

bedst, al bemeldte Stiftelses Bygninger forflyttes -til

Reykevig, som skal ligge nær ved Soen, og i en Egn,

hvor der ikke har været Jordbrand siden Landets Be-

boelse
,

og ikkun ligger een Miil fra Stiftamtmandens

Bolig, hvilkel, foruden flere Bekvemmeligheder, for-

menes at kunne blive til Lettelse for eders fælles For-

retninger; og at Vi til den Ende ville lade de til Bi-

skoppen og Skolen fornodne Bygninger opfiire for Vores

Regning; ligesom og denne Gommission har formeent,

at det vilde være meget fordeelagligere baade for Bi-

Skriv. 28. Mai s. A. til Stiftamtmand Levetzovi^ fire autho-

riserede Auctions-Protocoller til Brug for Sysselmændene i

Guldbringe og Kjose, Arnæs, Rangarvalla og Borgarfjords

Sysseler (Copieb. sst. Nr. 515 5 Authorisationen sst. Nr.

516-519).
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skoppen, Skolens Lærere og Disciplerne, om Vi ville <785.

^age det til Stiftelsen henlagde Gods til Os, og lade 29. April,

samme sælge for Vores Regning, og derimod at anvise en-

hver af Vedkommende en bestemt Underholdning i Penge

Vores Gasse; — saa give Vi eder hermed tilkjende,

allern. have approberet saadanl Forslag, og til

*'en Ende allern. befale:

1)* At Gaarden for Biskoppen paa Skalholt, tilHge

^ed Skolen og tilhørende Bygninger, som forhen have

været paa bemeldte Skalholt, men nu formedelst Jord-

skjælv ere nedstyrtede, skal opfcires paa Reykevig i

Guldbringe Syssel, som et i alle Henseender bekvem-

Qiere Sted, og hvortil Pladsen af eder udsbges, samt

ved en Judicial- Forretning og behorig Udmaaling an-

vises; og ville Vi, at Vores Stiflbefalingsmand maa be-

stemme, hvad Godtgjbrelse Handelen for den mistede

Hjemmemark skal tilstaaes. — 2) .ville Vi, at Vores

^Hftbefalingsmand særskilt 'skal foranstalte: — a) alt

hvad der, efter det udgivende Reglement, maalte fore-

falde til i sin Tid al iværksætte Auctionen over Skal-

holts Bispestols Gods, og ifald nogen Vanskelighed skulde

^*3de, som ikke derudi var bestemt, da efter Omstæn-
delighederne al hæve samme paa den bedste Maade, og

alene i de vigtigste Tilfælde fbrsl at indhente fra Os

forholdsregler. — b] besorge Alt livad der kan behøves
bl at indføre den mod Skolen og Stiftelsen anbefa-

lede Tive Indrelninc. hvorefter Oeconomien aldeles

'^kal ophæves, og saavel Lærerne som Disciplerne faae

^^^i'es Underholdning i Penge, som quartaliter skal blive

^^tinem udbetalt paa Reykevig, mon hvad han i Hen-

3 I^e ffilgende 10 Punkter ere næsten ordret tagne efter et

imder 26. Marts 178.5 til CanceUiet indsendt ^^allerunder-

cianigst Forslag" fra Comniissionen for Islands almindelige

Væsen, undertegnet af Scliimmelmann, Reventlow, Levet-

zow, .1. Erichsen, Schow, Hansen, Fjeldsted, Wormskjold,

Martini, Hammeleff og (som Secretair) Eggers.
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1785. seende til Skolens Direclion haver at iagttage skal ved

29. April, et udgivende Reglement nærmere blive bestemt. —
c) skal han lade opfore de ovenmeldte Bygninger under

fælles Opsigt med Biskoppen, og maa det være eder

selv overladt, hvilken af Skolens Lærere I vil anbetroe

den daglige Opsigt og Regnskabsfcirelse, hvorfor I maa

tilsige ham en passende Belønning, naar han til For-

-noielse har fuldendt denne Forretning; og ville Vi lade

foie Anstalt til, at I eller Vedkommende efter eders.

Anviisning ved Handelen der paa Stedet kan modtage

de behdvende Penge og MateriaUer. — d) haver han at

standse disse Bygningers Opfbrelse paa Reykevig, ifald

' der ved Skibenes Ankomst til Landet skulde forefindes

saadanne paakommende physiske Forandringer , som

maatte gjore denne Sags Iværksættelse umulig, og, om
samme maatte være uovervindelig, da derom strax at

indsende sin Indberetning til Vores Danske Gancellie,

— 3) ville Vi: a) at enten' du, Biskop Finnur Jonsen,

eller du
,
Biskop Hans Finsen , skal være betænkt paa

at flytte fra Skalhoit til for''* Reykevig, hvor den af

eder henflyttende skal, til at opfore sin Bopæl, ved

Handelen bhve aabnet Gredit paa den Summa 1200 Rd,

— og 6) ville Vi at den af eder, som derhen flyller,

skal ved sin Ankomst lil Reykevig, fælles med Vores

Stiftbefalingsmand, fcire Opsigten over Skole-Bygningen

sammesteds, og foranstalte hvad Biskoppen bliver paa-

lagt ved Iværksættelsen af den af Os bestemte nye

Skole-lndrelning. — c) dog maa det staae dig, Biskop

Finnur Jonsen, frit for, i din hoie Alderdom at vælge,

om du vil forblive paa Skalholt, og da beholde en Deel

af Gaarden, hvorimod du, Biskop Hans Finsen, haver

i saa Fald at begive dig til Reykevig, for der at boe

og beopagte de biskoppelige Forretninger, Alt saaledes

som I indbyrdes kunne forenes om; og ville Vi allern.

tilstaae den af eder, som flytter til Reykevig, 100 Rd.

for at flytte sit Boskab. — d) længere end lil 3. Maji

indeværende Aar maa Biskoppen ikke oppebære sine
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Indkomster in natura, nemlig Afgifterne af det forhen 1785.

til Bispeslolen henlagde, men nu sælgende Gods og 29. April.

Kongetiender, men i dets Sted skal Biskoppen nyde

udi aarlig Lon af Vores Gassa 1000 Rd. , som fritages

for den allern. paabudne Pro -Gento- Skat. Desuden

nyder Biskoppen Bopæl paa Reykevig, og en Avlsgaard,

som han selv maa udvælge af de i Guldbringe eller

Kjosar Syssel beliggende og Os tilhijrende Gaarde, dog

*saaledes, al han svarer de deraf gaaende Rettigheder

til Vores Gassa fra Fardag 1786 af, da Gaarden af

ham kan tiltrædes. Ligeledes maa det og være Biskop-

pen tilladl, iblandt det forhen til Skalholt Stift horende

Gods at udsoge en Gaard til Enkesæde, som, naar ingen

Enke er til, af ham kan administreres, imod deraf at svare

Afgiften. — 4) Ville Vi igjennem Vores Rentekammer

lade udfærdige et RegVement, hvori Condilionerne og

civrige Bestemmelser, som ved Godsets Salg kan ansees

at være nodvendige, skal vorde anforte. — 5) Ligeledes

ville Vi, at Copiisten ved Vores Danske og Norske Kam-

iner- Cancellie
,
Magnus Stephansen, skal som Commis-

sarius opsendes og authoriseres paa Vores Sliftbefalings-

iiiiands Vegne at overvære Auctionerne over det sæl-

gende Gods, samt at forrette hvad videre der ved

Godsets Salg maatte forefalde, ifolge den for ham fra

^ores Rentekammer udstædende Instruction — 6) Og
sJ^al Renterne af den ved Godsets Salg udbringende

*^apital oppebæres paa den i forbemeldte Reglement

**nf(3rte Maade, og henlægges under Vores Rentekam-

mers Bestyrelse, ligesom og den hidtil saakaldte Bispe-

Ved den kgl. Resol. 15. April 1785 (Caiic. Skriv. 16. April,

see ovenf. S. 143) bestemmes .300 Rå. til Stephensens Reise,

men 600 Rd. hvis han skulde komme til at reise over anden

Gang i Sommeren 1786, ^^da de hertil medgaaende Bekost-
.

ninger, efter Finance-CoUegii Forestilling, udredes af den

kongelige Cassa, ifald de i det forste Aar besparende

900 Rd. ei dertil maatte blive tilstrækkelige".
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1785. tiende i Skalholts Stift inddrages i Vores Gassa; hvor-

29. April, imod Vi til Bispestolens og Skolens Underholdning paa

den i den herved folgende Tabelle ^ foreslagne Maade,

allern. bestemme aarlig, fra 1. Maji indeværende Aar,

2500 Rd., som Vi fritage for den paabudne Pro-Cento

Skat, hvilke Penge ved Vores Handels- Administration

paa Reykevig quartaliter skal blive udbetalt, imod at

samme refunderes af Vores Zahl- Gassa- her i Staden;

men de for det forste Aar til Skolen selv og dens

Forncidenheder besparende Penge, siden denne ei kan

holdes for end i. Oktbr. 1786, maa anvendes ti! ad-

skillige ved denne Anledning forefaldende overordent-

lige Udgifters Bestridelse, og det dvrige derimod op-

lægges til Stiftelsens Bedste. — 7) Rectoren og Con-

rectoren ville Vi allern. forunde hver 350 Rd. paa

samme Maade som Biskoppen , til derfor at opfore

' deres Huse paa Reykevig i Nærheden af Skolen paa

de dem anvisende Pladser, og maa del være dem til-

ladt at udsige sig hver en Avlsgaard af de Os til-

horende, beleilig liggende Gaarde. Men Skolehuset paa

Reykevig skal opfores efter de Os forelagde Tegninger

og Overslag, og maa * de dertil medgaaende Bekost-

ninger af omtrent 1600 Rd. udredes af Vores Gassa,

saaledes: at Vores Handels- Administration skal, efter

det af Os approberede Overslag, imod Refusion, be-

S()rge det her Behøvende forfærdiget, samt opsende en

Tommermand og efter Omstændighederne en Mursvend,

samt foranstalte de i Landet til Arbeidslon med videre

behbvende Penge udbetalt paa Stedet efter eders Re-

quisition. — 8) De af Biskoppen, Rector og Gonrector

udsigende Avisgaarde maa tiltrædes til Fardag 1786,

og imidlertid have I lovligen at opsige Leilændingerne,

som Vores Stiftamtmand haver at anvise andre Gaarde,

over samme der strax skal tages Synsforretning, og

'J see efterfolgende ^^General-Beregning", S. 191—194.
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deraf siden af Vedkommende svares de jorddrottclige 1785.

Rettigheder
til Vores Cassa; og inaa Biskoppen, lige- 29, April,

ledes imod samme Afgift, administrere den til Enke-

Sæde udvalgte Gaard, naar ingen Bispe-Enke er i Live.

9) Tillade Vi, at Skalholt Kirke maa blive staaende,

Menigheden forenes med el af de nærmeste og be-

'*^iligste Præstekalde, men dens Fond skal transporteres

^il Reykevig, som herefter skal være Domkirke, hvorhen

^gsaa efter Omstændighederne blive at transportere

Klokkerne med de ovrige Domkirken tilhOrende Orna-

iiaenler, som til Kirketjenesten paa Skalholt fremdeles

®re undværlige; og have I at indsende eders Erklæring

^§ Forslag om bemeldte Fonds nærværende Tilstand,

ihvorvidt det formenes , at de fornodne Omkostnin-

B^r til, at Reykevigs Kirke kan blive bekvem til Dom-
^^^ke, deraf kan bestrides. Endelig: — 10) ville Vi,

3f det ovenmeldte forste Aars Overskud, saavidt samme

tilstrække, maa det Fornodne udredes, for at an-

skaffe de til Disciplernes Brug for det forste behøvende
^^ger, forsaavidt samme ikke maatte forefindes, saavel

til at erstatte det muelig manglende af Skolens

Inventarium, hvorimod det paa Skalholt forefindende,

^ndnu brugelige, skal transporteres til Reykevig, men
dfit ovrige sælges paa Stedet. — Derefter I eder aller-

"«d. Iiave at rette, og alle Vedkommende Sligt til Effer-

i'etning at tilkjendegive, ligesom og strax at foranstalte,

den paa Skalholt værende Oeconomus bliver opsagt

tilholdt at aflægge behorig Rigtighed for hvad han

haft under Hænder, da iovriat til Os indberettes,

laetine Vores Befaling have imodtaget. Befalendes &c,

^'^^»siiansborg den 29. April 1785.
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1785. Beregning'

29. April, over Skalholts Bispestolens og Domkirkens Jordegods-

Indtægt, saaledes som den befandtes iidi Aar 1781-

og som den skal blive bekjendtgjort udi den til Tryk-

ken bestemte Jordebog.

Indtægt.

Landsk. Qviiacr. Qvader Hoverie,
UdgjOr i

Navne af Ojubudene. Alen a
Hver

O

*- •

Cournut

:

Qviiae B
'^'

tf' o Hk.

4| Sk.
til 90 Sk.

^ a<=> s ^ <.a
Kd. Sk.

1 Tiingna Ombud . 5900 194i 36 36 36 517.93
2 Hreppa Ombud . 4370 156 25 21 31 389.28^
3 Floa Ombud . . 5820 229i 43 34 24 552.18
4 Hamra Ombud . 7380 255 43 41 40 651 ..54

5 Skeida Ombud . 1756 97 15 14 13 196.88^
6 Heynes Ombud . 3000 149 296.24
7 Skambeinstada 0. 2865 lOOi 4 6 5 236. 9
8 Bjarnanes Oriib. 1200 14 ti k> 69.36
9 Ostfjords Jorder 230 » if i> i> 10.75
10 Straiwlt' Jorder . 260 6 \t i> k) 17.78
11 Fiske-Afgifts Jord. 1890 23 » » ii 109.21

Summa 1
34621

1 1223i 1 166
1
152 149 3047.45

Indta^gts Repartition paa Vedkommende.

Af Om- Skole. Rector. Conrcctor-
iJom-
kirkc.

Biskop, Knkc.

biifl

:

Rrl. Sk. Rd. Sk. Sk. Rd. Sk. Sk. Rfl. Rk, KU- Sk,

Nr. 1 30. " 61.39 107, 55i 130. 52i 54. i> 11 133. 79i
- 2 t) n n n 332. 55^ 56.69
— 3 63. i9i 1) Ji \t i> 11 11 488 64

i

ft »

— 4 651.54 >i n tf 1) 11 11
éi 9 it N

— 5 n 1> 107. 60 n II 11 ti 11 89. 284 » "

~ 6 296. 24 M n n n 11 u n 4 n

— 7 n n n » n 11
>i 1) 236. 9 q

- 8 69. 36 11 '> ii
^1 n 11 >» ft » ii n— 9 10. 75 i> » 11
n

»1 11 1> it
1) »

— 10 17. 78 'I
»

il >j 1> 11 IF n n »

— 11 ' 85. 30 n u » 11 i} 1> 11 23. 87 ti n

s,nmiu.|1224. 58^1169. 3 |107. 55^130. 52i|54, 58^ 1170. 52i]190. 52^

'3 denne Beregning er Bilag Litv. F til det af Commissionen

for Islands almindelige Væsen til Cancelliet indgivne aller-

underdanigste Forslag af 26. Marts 1785.

^) hos Fogtm. og P. Pétursson staaer ved en Trykfeil : ,,1787".
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Balance -Regning 1785.

over Skalholts Stiftelses og Skoles Indtægt efter den.^;^^
nye Anordning og Gommissionens Forslag \

A. Beregning i den nye Anordning-:
Æ

Indtægt:
Rd. Sk.

a) For 34621 Alen eller 288 Hdr. 61 Al. Land-

skyld, å Hdr. 5 Rd. 60 Sk ^1622. 82'A.

[Men efter den islandske Com-

missions Forretning beregnes af »

disse ikkun de paa Fiske-Jorder

faldende 15 Hdr. 90 Al. til 5 Rd.

60 Sk, og derimod de bvrige 272

Hdr. 91 Al. til 4 Rd. 24 Sk.,

hvilket gjbr 1247. 78.]

b) For 1223 Qvildeleie, å 90 Sk.

pr. Qvilde 1146. 84.

[Men efter bemeldte Commis-

sions Forretning beregnes ikkun

Qvildeleie pr. Stykke 68 Sk.,

hvilket udgjcir 871. 34'/..]

^) For Hoveriet, nemlig : 166Mands-

laan å 90 Sk,^ 152 IJestelaan å

45 Sk., og 149Dags-Arbeide å22

Sk., samt Hoveriet i Heynes Om-
bud å 15 Rd. 90 Sk., ialt ... 277. 70%
[Men efter Commissions-Forret-

ningen beregnes Mandslaan å 68

Lat. 2119. 16 Va. 3047. 45.

J bbrer til Bilag Litr. F til fornævnte Commissions Forslag
fif 26. Marts 1785.

3 den her benævnte ^^nye Anordning" om Skalholts Bispestol
og Skole var udkastet af den i Island nedsatte Commis-
sion, og stadfæstet af Kongen under 29. Decembr. 1784,

men tilbagekaldt i Anledning af Nedsættelsen af Com-
missionen for Islands almindelige Væsen den 16. Februar

1785, og de af denne Commission indgivne Forslag Qevnf.
ovenf. S. 117 Anm.
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n85. M. Sk. Rd. Sk.

29. April. Transp. 2119. IG'A. 3047. 45.

Sk., Hestelaan å 34 Sk., Dags-

Arbeide å 17 Sk. og Heynes Om-
buds Hoverie 12 Rd. 72 Sk. . 210. 53.]

2329. 69 'A. 3047, 45.

d) Tienden i Mule, Skaptefells, Rangervalle, Barde-

strand, IsaQord og Arriæs (Sysseler) efter en

Beregning i Gjennemsnit 197. S'/a.

Denne Tiende falder nu i den kongelige

Kasse, indtil nærmere Bestemmelse.

- Summa 3244. 50 '/a.

B. BbREGMNG EFTEIt COMMISSIONENS FORSLAG

Indtægt:

1) Renterne af den formodentlig udbringende Capital:

Rd. Sk. Rd. Sk.

a. For 7212 Jordhundreder å 6 .

Rd. Cour. pr. Hdr. . . . 43,272. »

b. For Hoveriet, dets Belbb an-

slagen efter den gamle Beregn

ning til 210 Rd. 53 Sk., som

ansees som Renter af en Ca-

pital af , 5263. 75.

c. For Skaiholts Gaard, som deles

i mindre Parter 200. »

d. For omtrent 300 Qvilder, som

rimeligviis endnu er til, å 6Rd. 1800. »

e. For det paa Skalholt overfliJ-

dige Inventariums Salg . . 150, «

f. For Salget af de 17 Inventarii-

Baade, hver å 25 Rd. . . . 425. «

Summa 51,110. 75. 2044. 41

2) Renterne af en Capital, som nu ikke virkelig

udredes af den kongelige Kasse, men ellers

vilde være tabt, altsaa tillige med Renterne,

ifald nemlig man ikkun regner til Stiftelsens

Understøtning i de 3 fOrste Aar;

Lateris 2044. 41 'A-

O d. e, Commissionen for Islands almindelige Væsen.
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Rd. Sk. Rd. Sk. 1785/
Transp 2044. 41'/-.. 29. April.

a. For de manglende 923 '/s Qvil-

ders Indkjeb å 6 Rd. . . . 5540. «

b. For fra 29. Decbr. 1784 til 29.

Decbr. 1785 idetmindste at til-

skyde Halvdelen .... 1523. 70.

c. For Qvildernes Leie i de 2

. fOrste Aar, da af de indkjabte

samles Yngel 2293. 72.

d. For Halvparten af Leie for det

tredie Aar, for endnu at be-

fordre Yngel 573. 42.

e. I det tredie Aar paa den an-

den betalende Halv-Part Tab

22 Sk. pr. Stykke . . . • 137. 73.

f. I trende Aar Tab paa Land-

skyldens og Hoveriets Evalua-

tion å 1 Rd. 36 Sk. pr. hvert

Hmidrede, altsaa for hvert Aar

442 Rd. 22 Sk 1326. 66.

Summa 11,395. 35. 455. 78 Va.

Summa 2500, 24.

General - Beregning'

over de ti] Bispestolens og Latinske Skoles Underhold-
ning paa Reykevig i Guldbringe Syssel fornddne aarlige

Udgifter, naar samme fra 1. Maji d. A. af sættes paa
en reglementeret Fod.

1) Til Disciplernes Underholdning:

O denne Beregning er Bilag Litr. L til det af Commissionen

for Islands almindelige Væsen til Caneelliet indgivne aller-

und. Forslag af 26. Marts 1785 5 den og er bleven anseet som
etslags Normal -Reglement for Reykjavik- Skoles Budget,

indtil den Holumske Skoles Nedlæggelse.
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4785. a. 23 Disciplers Kost for 243 Dage, fra 1. Oktbr. til 31.

29. April. Maji;

[beregnes i den ovenmeldte til Tiykken bestemte Anord-

ning * meget ncSiagtig som folger

:

Bd. Sk.

Fisk 1 Pd., ^br for 243 Dage 15

Lpd. 3Pd., og for Alle 17

Skpd. 9 Lpd. 5 Pd., å Skpd.

3 Rd. 72 Sk 65, 48.

SmOr 12Lod,gjdrforAlle6Skpd.

H Lpd. å Pd. 4V. Sk. . . 98. 24.

Meel afRug til samtlige Discipler,

15 Vs Tde å 3 Rd. 60 Sk. . 55. 56.

— af Byg Tk Tde å 3 Rd. 4 Sk. 23. 31.

Kji5d for hver 2 Vi Pd. ugentlig,

for Alle 125 I,pd. 1 Pd., å

Lpd. 20 Sk 26. S'A.

Valle 'A Tde for hver den hele

Skoletid, er 57^ Tde å 68 Sk. 4. 7.

Spansk Salt til dem Alle 1 '/s Tde

å 2 Rd. 63 Sk 3. 94 Va.

Summa 276. 733A.
'

Hvilket for enliver Discipel ei ud-

gjOrmere end 12 Rd. 3V5 Sk.

Regner man nu hertil Melken, som

efter den forrige oeconomiske

Indretning supponertes at

være fri, for hver Discipel

daglig 1 Pot til den hsieste

Priisafl Sk., saa er det ialt

46 Tder 69 Pott. å 7 Mk. 8Sk. 58. 21.

Altsaa ialt efter samme Anordn. 334. 94^1.

eller for hver Discipel i 35 Uger

Skoletid 14 Rd. 54 'A Sk.J

I Qvantitet af Mad kan de paaReykevig ikke

behave mere end paa Skalholt, men fordi her

Maden skal gives dem af Andre for Penge, og

altsaa Spiseværten noget billigt profitere, saa

formodes at man regner meget naar man

S^^J d. e. den ovenfor kaldte „nye Anordning", see S. 189

Anm. 2,
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Rd. Sk. n85.
ansætter for hver Discipel om Ugen 3 Mk. 29, April.

8 Sk. eller om Aaret 20 Rd. 40 Sk.

hvilket er over 30 pro Cto. mere end forhen,

aarHg 5 Rd. 81 Ys Sk.

og gjc5r ud for dem Alle .... 469. 56.

h. Skoe, ligesom i Anordningen, for ,32 Sk. . 7. 64.

c. Klæder, eller^ om de dermed bliver forsynet

hjemmefra, til Btigers Anskaffelse for liver

2 Rd. 42 Sk 56. 6,

S) Til Skolens Brug:

a. Lys, for hver Discipel i Skoletiden

8 Pd., for dem Alle 184 Pd. å 8 Sk, 15. 32; •

til Lærerne hver l'/'i Lpd. a Pd.

8 Sk 6. .

Tran til Folkenes Brug i det htiieste

en Tbnde . 5. 88.

27. 24,

^. Papir, for hver Discipel 3 B«ger å 12 Sk. 8. 62.

c. Skoleboger for hver Discipel aariig 1 Rd. . 23. »

ti. Torv til Brændsel i Skolen, til Lectoren og

Raadskonen 50. »

e. Til en Portner udi Kost og Lbn aariig . . 30. •

Til en Raadskone, hvorfor hun selv holder

sig en Pige , . 40. »

^) Til Skolens Lærere:

ft. Rector foi-uden fri Bolig og en Avlsgaard , 200. t

Til Conrector ligeledes 150.. »

^* Til en ved denne Forandring tilffliede tredie

- Lærer, eller Lector i Oeconomien og Natur-

historien . 150, »

^3 Til Biskoppen, foi*uden fri Huus og Avlsgaard 1000, •

^) Afgifter:

^. Til den medicinske Indretning, ligesom i oven-
,

meldte Anordning 25. 48.

^' Til Dompræsten for Ministeriaha ved Skolen 24. •

TU Postindretningen, for at nyde PosttVihed,

især i Henseende til Lectorens hyi)pige Breve 14. 28.

^) Overordentlige Udgifter:

Pension til Biskoppens Enke 80. .

Lateris 2356. »

^fi, IS
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1785. Rd. Sk.

- Transp. 2356. - •

29. April.
Skolehusets Reparation ...... 24. "

c. Til Domkirkens Reparation en Medhjelp af 20. »

d. Til Skolehusenes Inventariums og Sengeklæ-

ders Vedligeholdelse .00. »

r) Til Bibliotheket aarlig Overskud 30. »

Summa 2500. »

29.' April. Forordning ang. Execntores Testamenti. Chri-

stiansborg 29. April 1785. — ikke pubhceret i Is-

land. — Siell. Reg. 76, 661-663. Original-Aftryk hos HOpfF-

ner; Qvart-Forr. for 1785, S. 35—375 Schou IX, 29—30.

'
. Forordning, anuaaende hvorvidt Executores Tesla-

ment! maa være berettigede ti! at 6ve Jurisdiction.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At som Vi

ere komne i Erfaring, hvoriedes nogle af En eller Anden,

blot som Executores Testamenti, indsatte, skal paa nogen

Tid have foretaget sig at Ove Jurisdiction, ved at

kjende paa de i slige Boer forefaldende Tvistigheder,

ei alene imellem Arvingerne indbyrdes, men endog

imellem Arvinger og Greditorer, lagende dertil Anled-

ning af Forordningen af 5. April 1754, som dog ikkuns

angaaer Skifte- Forvalternes Salarium i visse Tilfælde,

og aldeles ikke har til Hensigt at fastsætte eller be-

stemme Jurisdiction; saa have Vi, til saadant at fore-

komme, allern. funden for godt at anordne og befale:

1) Ingen Executor Testamenti skal have Magi al

6ve nogen Jurisdiction, uden med saa Skjel, at saadan

Magt er ham givet igjennem Vores Danske Cancellie;

til den Ende skal Enhver, som opretter Testamente, og

derpaa allerund. anholder om Gonfirmation, naar han

deri indsætter Executores Testamenti, og vil, at samme
tiUige skal være Skifte -Gomraissarier, anholde om, at

disse Executorer maa beskikkes som Skifte- Gommis-

sarier, og, naar saadan hans Ansogning af Os allern.

er bevilget, kan disse Executorer tillige forrette Alt,
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hvad ellers tilkommer Skifte -Coraraissarier, og deres 1785.

Forretninger, som andre Commissariers'FoxTetning, paa- April

ankes. — 2) Indsætter Testator Executores Testamenti,-
som ikke tillige af Os ere bevilgede, som Skifte -Gom-
missarier, da have saadanne Executorer ingen Jurisdic;

tion, og kan ikke paakjende nogen Dispiite, som maalte

opkomme under Testamentets Execution imellem Arvin-

ger og Creditorer indbyrdes; men naar slige Trætter

opkomme, som i Mindelighed ei kan bilægges, skal

Executorerne ansoge Vores allern. Befaling, som Skifte-

Gommissarier, eller overlevere Tvistighedernes Paakjen-

delse til den
,

ordenthge Skifte-Ret, dog, at Executorerne

herved Intet afgaaer i det, som Testamentet dennem
^-ilgode haver fastsat. — 3) Behandle Executorerne, som
Gi tillige ere Skifte-Gommissarier, Testamentets Execu-

^*on anderledes, end Arvinger og Creditorer ere for-

n5iede med, da have Vedkommeijde Magt til saadan

deres Forretning for vedkommende Ret at paaanke,

eller og at gjore allerund. Ansogning om Gommissarier,

samme at paakjende. dog at det i alle.Maader skal

forblive ved det confirmerede Testamente og Testators

Villie. — 4) De, som Vi allern. have forundt Facultatem

testandi, kan vel i deres derefter forfattede Testamente

indsætte Executorer; men disse have aldeles ingen

Jurisdiction; men, naar Testators Villie er, at de tillige

skal være Skifte - Gommissarier, skal han derom sin

allerund. Ansogning indgive; saa kan og Executorerne

selv i forn()den Tilfælde derom aniiokle, hvilket Vi ikke

uden synderlig Aarsag ville nægte. Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerund. have at rette. Thi

byde og hermed allern. befale Vi Vore Grever, Stiftbcfa-

lingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdom-

mere, Laugmænd. Præsidenier, Borgemestere og Raad,

Fogeder og alle Andre, som denne Vores Forordning

under Vort Gancellie-Segl tilskikket vorder, at de den

paa behørige Steder, til Alles Efterretning, strax lade

læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Ghristiansborg

18«



496 For- ang. Executores Testamenti.

- 1785. udiYores kongelige Residenlz-Stad KjCbenhavn den 29,

30. April. Rentekammer - Circulaire til samtlige Syssel-

mænd og Land fogden i Island, ang. de skal-

holtske Godsers Salg, Folketabeller m. v. Khavn

30. April 1785. — Isl. Copieb. Lltr. V, Nr. 340-370.

Hermed tilsendes Hr. (Tit.) de fornødne Exem-

,
piarer af

:

1) en paa Islandsk trykt Plakat, indeholdende Con-

ditionerne ti! SkalhoKs Bispestols Jordegods foreslaaende

Salg, tillige med Jordebogen *. — 2) en Afhandling over

Prioritets- og Panteret-. — 3) Formular til Tabelle over

Folkemængden ^ — 4) Tabelle over de Fattige, som

sædvanligen forscirges i hver Rep''. — 5) Tabelle over

de fra de ødelagte Steder flygtede og nu sig anden-

steds opholdende Folk^ — Af de tvende fcirsle ville

see Rentek. Flak. med Jordebog 27. April 1785 ovenfor

S. 144-175,

^) bemærket ovenfor S. 177 Anm. 1.

det trykte islandske Schema til denne Tabel er trykt her

nedenfor som Bilag til Circulairet.

det trykte islandske Schema til denne Tabel optager den

ene Side af et Heel-Ark i Folio, og er indrettet paa ftil-

gende Maade: ^^Tabla yfir fåtæka, sem (N. N.) hreppur

framfærir", med ffilgende 6 Rubrikker; „1) karlmanna

aldur. — 2) kvennmanna aldur. — 3) hvort feir eigi

piltbbrn å hreppnum
,
og hva^i gHmul. — 4) hvort peir

eigi stulkubtim å hreppnum, og hvaB gbmul. — 5]) hvab

lengi slikar personur hafa meb Jiessu moti haft sitt vi()ur-

væri. — 0) hvort [leir alls ekkert geti unniB fyrir fæ&i

sinu, eba hvab feir geti gjcirt".

^3 det ogsaa paa Islandsk trykte Scliema til denne Tabel op-

tager den ene Side af etHeel-Ark i Folio, med Overskrift

:

j^Tabla yfir burtflutt f61k fra nuverandi ey&istbbum^ til

N. N, hrepps", og faigende 9 Rubrikker: ^^1) Bæja og

hjåleigu nOfn, hvar fetta f61k nu finnst; — 2} sveitin og
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Hr. (Til.) foranslalte Exeniplarerne det snareste muelrgt *1785.

overalt i Sysselet omdeelte. Af Folketals-Tabellen ville 30. April.

(Tit.) tilstille enhver Repstyrer saa mange Excm-
plarer^ som der ere Gaarde i Reppen, af de andre
ikkun saa mange, som kunne svare til Reppens Folke-

'^eengde og til de derhen flyttede Fattiges Antal. Over

^ver Rep beordrer Hr. (Tit.) Repstyrerne at forfatte en

kort Fortegnelse efter hosfolgende Schema, hvilken

Fortegnelse, forsynet med alle Bilage og af Repstyrerne

paateguede leveres til Hr. (Tit.), som igjen indsender

dem til Rentekammeret. Samtlige disse Efterretninger

onskede vi al faae det hastigste mueligt, og, om skee

kan, med Retour-Skibene næste Hcist. Rentekammeret .

<iea 30. April 1785^

Folkstala-

å jorbunni N. N. i N. N. hrepp.

1- Bondans Nafn ....
*

Konunnar Nafn ....
aldurs år.

heimilib, sem [leir burtfluttu hafa vih skilic). — 3) karl-

manna aldur og pers/)nnlegt asigkomulag^ hvort [>eir séu

tii nokkurrar vinnu færir, ebur ei. — 4} kvennmanna aldur

og pers6nulegt asigkomulag, livort {)ær séu til nokkurrar

vinnu færar, efeur ci. — o) piltbarna aUhir, feirra er for-

eldrar meb ser hafa. — 6) stulkubarna aldur, feirra er

foreldrar meb ser hafa. — 7) hvort {)eir hafi meb ser

flutt nokkub i fn'&u og busgagni, e&ur ei. — 8) hversu

lengi [leir dvahzt hafi å [)essum bæ ebur lijåleigu. —
9) hversu mikiS [)eir hafi haft far til fæBis å viku

,
og

hvort [icir hafi (lab nokkru goldib ebur engu.

') Ved Rentek. Skriv. s. D. (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 371

—372) tilstilles Stiftamtmand Thodal og Amtmand Tliora-

rensen Gjenpait af dette Circulaire og Exemplarer af dc

medfolgende Schemata m. v.

') dette Schema er trykt paa begge Sider af et Halvark i

^^olio; den anden Side begynder med Rubr, 5 b. — Con-

*^epten til alle Schematerne findes endnu i det forrige Rente-

kammers Archiv blandt de Commissionen for Islands al-

nundelige Væsen tilhorende Papirer.
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30. April.
da^tra nGfnin . . . .

sem eru
r

a

I)essari

jbr&u.

1785. S. Ogipt biirn, \ sona nbfnin ....
scm ei'u å

|>es.sari

jorBu.

4. Gipt bfirn,^ nafnib a fyrsta barninu ....
ektamakans nafn ....

(Æivra bcirn: piltar: ....
stulkur: ....

naihiB å oferu barninu ....
ektamakans nafn ....

feirra bbm: piltar: ....
stulkur: ....

6. l»j6nustufolk, og hva& sérhver helzt vinni'e?)a

geti unniS.

a) 6gipt: karlmenn ....
kvennfolk ....

b) gipt:

fyrsti giptur karlmabur ....
konan ....

- jbeirra bbm : piltar : . . . .

stulkur: . . . .

annar giptur karlma!)ur

konan ....
Jieirra bom: piltar: ....

stulkur: . . . .

6. Anna^i f61k, er å [leirri jbr&u dvelst, og hva^a

bjargncc^isvegi J)a& hafi.

a) 6gipt: karlmenn ....
kvennfolk ....

b} gipt i maburinn ....
konan ....
[>eirra bbrn : piltar: ....

stulkur : , , . .

aldurs år.

Merk: um l)å er bua a hjaleiguuum skal alla somu

skyrslu gefa å lausum raifea, og eins ef fleiri en einn b6ndi er

å jorbinni.

30. Apru. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden i

Nord- og Oster -Amletj Stephan Tliorarensen,
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^ng- Thingstedet i Vopnafjords Rep. Khavn nss.

30. April 1785. — Isl. Copicb. Litr. V, Nr. 382. 30. April

Sysselmand Petersen har ved Skrivelse af 21. Sep-

tembr. a. p. forestilt, at Thinget for Vapnefjords Tlunglav

^aatte holdes ved Vapnefjords Handelssted, istedeofor

•^Gt nedlagte Thingsted paa Gaarden Asbrandsstader,

% at et Huus dertil maatte opfores, saafremt der ikke

gaves Leilighed lil al holde Thinget i Handelens Huse,

saml at i saa Tilfælde det fornødne Tilmmer dertil
'

maalle ved et af Handelens Skibe hentes fra Langenæs-

Stranden. Efter at vi have corresponderel om denne

Sag med den kongelige Handel, er vedkommende Kjcib-

inand derfra tilskrevet, at han for dot forsle maatte

*^fiie Anstalt til, al Thinget kunde holdes i Handelens

Huse til videre, og dernæst indberette, om Thinget

kunde holdes der for bestandig, eller om det var nod-

vendigl at opfore el særdeles Huus dertil, samt i saa

^ajd give sine Tanker: om Handelen uden nogen Risico

kunde lade el af dens Fartciier transportere Tommer
fi'a Langenæs-Stranden til Handelsstedel , forudsat at

Tommeret var i Forveien samlet paa ol boleiligl Sled.

Delle have vi ikke villet undlade al communicere Hr.

Amtmanden til Underretning, ligesom vi ikke skal und-

lade i sin Tid at underrotte Dem om det endelige Ud-

fald. Rentekammeret den 30. April 1785'.

Cancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmand 7. Mai.

i-evetzow, ang. Antagelse af en Tugtmester ved

Tugthuset i Reykjavik. Khavn 7, Mai 1785-.

') s. D. ere udfærdigede Rentekammer- Skrivelser af samme

Indhold til Sysselmanden i Norder-Mula Syssel, Gudmund

Pétursson, og til Handels-Adminiijtrulioncn (Copieb. sst.

Nr. 381 og 883.

Instruction 3. Januar 1786.
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— Canc. Brevb. for 1785, Nr. 949, S. 727—728. Fogtm. VL
3, 188-^189.

P. M. Da den angaaende Islands almindelige Væsen
aiiern. anbefalede Commission, siden Indretningen med
det islandske Tugthus ifolge Fundatzen af 3. Martii 1784
ikke hidtil er kommen i fuldkommen Drift, har ved
Skrivelse af ^!0. April sidsti. hertil raeldet, at Samme,
iblandt Andel, anseer det fornødent, at en duehg Tugt-
mester antages, og at Commissionen agtede at handle
med Hr. Kammerherre om dertil, paa Directionens Vegne,
her at antage et dueligt Subject, for hvem vel ikke
mindre udi Lon kunde bestemmes end 7 a 8 Mk. om
Ugen, foruden fri Bopæl, og saa meget til sin Hushold-
nings Brug, som af Arnarhols Tun kan undværes til

Oeconomiens Fornodenlieder; og Canceliiet ikke kan
have Noget imod, at Tugtmesteren nyder det foreslagne

i Lon og Indkomst, hvilket man og har svaret Commis-
sionen; saa har man Hr. Kammerherre saadant herved
tjenstligst skullet communicere, og da bemeldte Gom-
mission tillige har tilstillet Canceliiet hosfolgende Gjen-

parl af en Instruction for en saadan Betjent her i Sta-

den, skulde man og tjenstligst have Dennem anmodet,
ved Deres Ankomst til Landet, at tage samme i noiere
Overveielse med de ovrige Tugthus-Directeurer, samt
med disse at lade Tugthuset cftersee, ifald nogen Re-

paration skulde være fornoden, og i saa Fald snarest

mueligt at faae samme besorget, paa det ikke Noget
fra den Side skal være Indretningen til Hinder. Det
kongelige Danske Gancellie den 7. Maji 1785.

7. Mai. Caocellie Skrivelse til Stiftbefalingsmand

Levelzow og Biskop Finnur Jonsson, ang. Qvilde-

Indretningen paa Jordegodset i Island. Khavn
7. Mai 1785\ Canc Brevb. 1785, Nr. 951, S. 729-730,

P. M. Da en af de Omstændigheder, som ved

O Canc. Skriv. 17. Decbr. 1785.
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Misbrug meget kan hindre den islandske Landbrugs
er den Indretning, at til enhver Gaard er bleven

lieftet endeel Qvæg, hvorfor den Gaarden paasiddende
Leilænding er forpligtet, foruden Leien' selv, igjen at

^nskafle det, om det skulde doe, nogle enkelte Tilfælde

Julene undlagne, hvoraf reise sig uendelige Trætter om
den Godtgjorelse, hvortil denLeiende paa visse Maader

forpligtet, samt om Leiens Eftergivelse, m. v., hvilke

^f'e saa meget vanskeligere og ubehageligere, som den

hele Indretning ikke er grundet i Loven, for saavidt

nemlig dette Qvæg til en vis Gaard er bleven hæftet,

istedenfor at det i ældgamle Tider stod i enhver Lei-

Ifendings Magt, enten han vilde modtage saadant Qvæg
paa Leie eller ikke. Da man nu agter at tage i Over-

veielse, hvorledes denne Misbrug kunde afskalles, men

^an tilhge frygter for, at en stor Vanskelighed vil mode

de Qvilder, som for nærværende Tid tilhore de

geistlige Stiftelser, saa skulde man tjenstligst anmode
Hr. Kherre og D. Hoiærv. [D. Hoiærv. og Hr. Amtm.]

at ville indsende en noiagtig Efterretning, hvor mange

Qvilder der efter Jordebogerne tilhore Præste-, Kirke-,

Hospital- eller Fattiges' Gods i Skalholts [Holum] Stift, og

hvor mange deraf endnu ere i Live, samt at opgive

Grunden til saadan Rettighed, med Forslag, hvorledes

De (roe at Vedkommende bedst kunde bh've skadeslose

for de Indkomster de miste, om denne Indretning blev

ophævet eller forandret, og onsker man at kunne faae

disse Efterretninger med de til Htist retournerende

Skibe, [da man og, i Overeensstemmelse hermed, har

tilskrevet Biskoppen og Amtmanden paa Holum, al

jndseude en lige Efterrelning, for saavidt delte Stift

angaaer^. Det kongelige Danske Gancellie den 7. Maji

1785.

<785.

7. Mai.

O Ordene fra [ ere udeladte i den under s. D. afgaaede

Canc. Skriv, til Biskop Ami Thorarensen paa Holum og

Amtmand Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Foranstaltninger ved de Skalholtske

Godsers Salg. Kliavn den 10. Mai 1785. —
Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 477.

Herved tilstilles Hr. Kammerherren Afskrift af den

danske Original af de af Hans K. Maj* allern. approbe-

rede Gonditioner og Jordebog for Salget paa' Skalholls

Bispestols Gods, til behagelig Efterretning ved Stiftets

Archiv, samt behovende Afbetjening ved de videre

Foranstaltuinger fra Stiftets Side, sonj i Hensigt til dette

Salg kunne i Tiden blive fornodne, og hvilke vi tjenst-

ligst maa overlade Hr. Stiftamtm. behagelig at ftiie i

Overeensstemmelse dermed
,

ligesom Fornodenheden

saadant kan udkræve. Hvad i Særdeleshed angaaer

den ved disse Gonditioner fastsatte Orden, i Hensigt

til Kjobesummernes og Afgifternes Erlæggelse ' i ved-

kommende Handeler, da have vi allerede anmodet

Handels-Administrationen om sammes Modtagelse, saa-

iedes som vedlagte Gopie af Vores Skrivelse nærmere

udviser. Men da det, til Veilcdning for Handelens

Kjobniænd, vil være uomgjængelig forniident, at de

Lister, hvormed de skulle af Sysselmændene forsynes,

tydeligen bestemme ved hver Gaards og Kjobers Navn,

hvad han aarlig haver at betale, og til hvilke Terminer,

være sig i Kjobcsum, Renter eller Afgift, saa maa vi

tjensthgst anmode Hr. Sliflamlm. behagelig at ville til-

lægge vedkommentle Sysselmænd do forncidne nærmere

Ordres herom, ligesom det falder af sig selv, at Syssel-

mændene aarlig maa forlfare med at meddele Kjbb-

raændene disse Lister, saa længe delte Slags kongelige

Fordringer hæfte paa dette Gods, alene med den Iagt-

tagelse, at hvad der i el foregaaende Aar er afbetalt,

udelades af folgende Aars Liste. Paa den Deel af

Godset, som ikke bliver solgt i indeværende Aar, og

deriblandt Strande- og Oslfjorde-Jorder med Bjarnenæs

Ombud, maatte Hgeledes fciies den Anstalt, at de hidtil
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svarende Afgifter deraf erlægges Ul vedkommende
Handeler fra 3. Maji indeværende Aar. De Konge^
Tiender, som hidtil have været henlagte til Skalholts

Bispestol, men som efter den nu allern. approbe-
rede Indretning falde tilbage til den kongehge Gassa,
Cl Landfogden lierfra beordret indtil videre at oppe-
bære og beregne til Indtægt i Jordebogs-Regnskabet

3. Maji sidsti. at regne, hvorom ogsaa Biskoppen
paa Skalholt herfra er underrettet. Rentekammeret den
^0. Maji 1785 1.

I

Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Skuli lo. Mai

Magnusson, ang. de hidtilværende Skalholtske

latrader, Khavn 10. Mai 1785. — isi. Copieb.

I^itr. V, Nr. 478.

Da Hans K. Maj* allern. har resolveret herefter at

vinderholde SkalhoHs Bispestol og Skole, samt lonnc

de dertil hcirende Embedsmænd af sin egen Gassa, og

do til denne Stiftelse hidtil henlagte Konge - Tiender af

Arnæs, Rangervalle, Mule, Oster- og Vester-Skaptefells,

Saint Bardeslrands og Isofjords Sysseler i Kraft deraf

O Rentek. Skriv, af s. D, til den islandske Handels-Admi-

nistration, at tillægge Kjobmændene paa de vedkommende

Handelssteder i Island Ordre til at modtage Indbetalinger paa

Afgifter ogKjttbesummer af Skalholts Bispestols Jordegods,

Besætning og Fiskerbaade m. v., hvilke Indbetalinger ((bc5r,

som andre kongelige Rettigheder, nyde Præference for

Handelens Restancer, og afskrives forlods", samt derfor

gives Q\åtteringer in triplo , een til Betaleren og to til

Sysselmanden, ~ Det tilfoies, at ^^de aarlige Afgifter skulle

hvergang betales forud, saaledes, at det fdrste Aars Afgift

fra Fardag 1785 til Fardag 1786 skal betales strax og paa

eengang", men de fnlgende Aars Afgifter i 2 Terminer,

nemhg til Fardag og Michelsdag, hvorimod alle Kjnhe-

summer betales efter de i hvert Tilfælde bestemte Condi-

tioner (Isi. Copieb. Litr. V, Nr. 476^.

/
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1785, hjemfalde lil Hans K. Maj*' Cassa fra 3. Maji indevæ-

rende Aar at regne, saa haver Hr. Landf. fra samme
O, Mai. ^ '

Tid til videre at oppebære disse Tiender, og beregne

sammes Belcib til Indlægt i Jordebogs-Regnskabet, imod

Bilæg af denne Vores Ordre, det fcirste Aar in origi-

nali og siden aarh'g in Copia. Hvad nærmere Under-

retninger De for Haanden kunde behove i Hensigt lil

denne Oppeborsel, derom vilde De henvende Dem til

Biskoppen, som ligeledes herfra er bleven underrettet

herom, med Anmodning at meddele dem. Rentekam-

meret den 10. Maji 1785 ^

Rentekammer -Circulaire til samtlige Syssel-

mænd i Island, ang. Omkostninger i Gjelds-Sager

ved Handelen. Khavn den 10. Mai 1785. —
Isl. Copieb, Litr. V, Nr. 437—456.

Den kongelige Handels- Direction har med os be-

fundet billigt, at Sysselmændene i Island nyde Erstat-

ning for de Omkostninger, Dommer- og Skriver-Sala-

rium, som medgaae i Gjelds-Sager, hvor Handelen som

Greditor ved Retten sOger nogen Skyldner til Betaling,

saasom Arrest- og Varetægt-Penge og Transport- Om-

kostninger, naar nogen Debitor skulde lienfores til

Handelsstedet, for med Arbeide af aftjene sin Gjeid,

m. v., dog saaledes, at Sysselmændene tilstille ved-

kommende Amtmand Regning paa Belcibet, som da

efter Befindende modererer eller approberer Regningen

ved sin Paategning, hvorefter den med denne Paateg-

ning tilstilles vedkommende Kjobmand, som af den

konaeliae Handel er beordret i Overeensstemmelse der- i

O Rcntek. Skriv. s. D. til Biskop Finnur Jonsson i Skalholt

af samme Indhold, og med Anmodning at „forsyne Land-

fogden med hvad nærmere Underretninger han for Haan-

den maatte forlange i Hensigt til denne Oppebcirsel" (Isl.

Copieb. Litr. Y, Nr. 479).
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med al udbetale Beldbet, imod Qvitlering paa Regnin- 1785.
gen. Hvilket saaledes formeldes til Underretning. —
Rentekammeret den 10. Maji 1785 ^

10. Mai.

Kongelig Resolution ang. aarlige Pensioner
af Postkassen til Præste-Enker i . Island. Chri-
stiansborg 13. Mai 1785. — General-Postamtets Fo-
^estillings- og Resolutions -Protocol 1784—1785, fol. 188, 194
"^195, 202. — I Henhold til den kongelige Resolution af 21.

Januar 1778 havde General - Postamtet corresponderet. med
*^ancelliet og General-Ivirke-Inspections-CoUegium, som igjen

sin Side havde indhentet Oplysninger fra Biskopperne i

Island. Af General- Kirke-Inspections-CoUegii Skrivelse til

General-Postamtet af 3. Mai 1783 fremgaaer, at Inspections-

Collegiet og Biskopperne i Island havde haft den Plan, at

samle op af de 300 Rd. aarUg af Postkassen og af Tilskud
Jra Piæsterae, og deraf danne et Pensionsfond for Præste-

^nker i Island, men herj^aa vilde Postamtet ikke gaae ind, og

^avde derfor tilbageholdt Udbetalingen, hvorved denne liele Plan

'^ar standset. — I Forestilling 25. April 1785 foreslaaer nu Ge-

^eral-Postamtet : ^^At af Postkassen maatte fra Aarets Begyn- ,

ilelse 1783 allern. skjænkes aarligen 300 Rd. til Pensioner for

I^reeste-Enkerne i Island, til deres og uopdragne Bbrns Under-

l^oldning. Dernæst, at disse 300 Rd. maatte ved hvert Aars

begyndelse udbetales til General - Kirke - Inspectionen , som
Maatte sorge for, at de blive samme Aar oversendte til Island,

Og der uddelte til de mest nødlidende Enker i Skalholts Stift

Ved Stiftamtmanden og Bispen, og i Holums Stift ved Bispen

og Amtmanden, og at hvert Stift tilstilles heraf i den nbieste

^'orhold til det sig i det ene eller andet af Stifterae befindende

sttirre eller mindre Antal af trængende Enker. — Endvidere,

at General - Earke - Inspectionen maatte hvert Aar forskaffe

General-Postamtet tvende Fortegnelser, een fra hvert Stift, over,

hvorledes de 300 Rd. for det næstafvigte Aar ere i begge Stifterne

blevne uddelte, og hvor meget enhver haver faaetj og maatte

O Indholdet af dette Circulaire er ved Rentek. Skrivelser af

s. D. meddelt Stiftamtmand Thodal, Amtmand Stephan

Thorarensen og Directionen for den islandske Handel (Isl.

Copieb. Litr. V, Nr. 457-4593.

^
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1785, derhos være anftirt, ikke aleneste hver Pensioiiistes fulde Navn,

og ved dem, som have uopdragne BOm, hvor mange, men og

3. Mai, Pensionistemes afdode Mænds Navne og hvad Kald de have

været udi; saa maatte og paa disse Fortegnelser være bevid-

net, at enhver af de derpaa anfiirte Pensionister ffire et chri-

steligt ,
uforargeligt Levnet

,
og have virkeligen oppebaavet

den for dem ansatte Pension, eller om Pensionisten skulde være

dtsd inden det Aars Udgang, for hvilket Pensionen var bestemt,

at Pensionen for den ivrige Tid af Aaret er bleven oppebaaren

af den afdtide Pensionistes fattige Arvinger, eller den, som

hendes Begravelse haver besørget. Hvilken Fortegneise, fr^

hvert Stift især, maatte være underskrevet og forseglet af for-

ommeldte tvende kongelige Embedsmænd, som de, der skulle

være enige om at bestemme Pensionerne og besKrge dem ud-

delte". — Dette Forslag indstiller General - Postamtet til kon-

gelig Stadfæstelse og er i>aa Forestillingen vedtegnet folgende

kongelig Resolution:

Dette have Vi paa foreslagne Maade i Et og AU

allern. approberet* Ghristiansburg ini Geheimen

Stats-Rath den 13. Maji 1785.

u. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Berigtigelser i Jordebogen over de

Skalholtske Godser. Khavn 14. Mai 1785\
Isl. Copieh. Litr. V, Nr. 491.

Den augaaende Islands ahnindelige Væsen allern-

befalede Gommission har tilstillet os en saadan Nota,

som af hosfOlgende Gjenpart behagelig vil erfares, over

nogle forskjellige Anforseler af Skalholts Bispeslols.Jorde-

gods i den Jordebog , som er fulgt med Gonditions-

P iakalen til Godsets Borlsælgelse. og den, der er for-

fattet efter de Arnæ-Magnæanske Jordeboger, med An-

modning, at vi ville tilstille Hr. Kammerh. denne An-

meldelse, for at De, inden Auctionens Begyndelse,

kunne indhente de forncidne Oplysninge/ derom, samt

O de civrige Poster i Resolutionen ere Island uvedkommende.

O Bekjendtgjtirelse 31. Mai 1788.
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siden foie hvad Anstalter ifolge deraf maalte findes

fornodne. Vi skulle derfor ikke undlade at give Hr.
'

Kherre og Sliftbefalingsm. Communicaiion derom, lige

som vi og lade folge en Gjenpart af Landfoged Skule

Magnusens Erklæring derom, som vi imidlertid have

indhentet, i Formodning, at samme vil tjene til nogen

Veiledning, næst at formelde, at her ved Kammeret
ikke haves saadanne Documenter, hvoraf fuldkommen

Vished herom kan erholdes, hvorfor vi maa overlade

Hr. Stiflamtm. behagelig at ville indhente fra Biskoppen

paa Skalholt, som efter den af Landfogden givne An-

viisning formodes at besidde Jordebog over det Bispe-

stolen tiihOrende Gods, saaledes som det nu er, de

nærmere og endelige Bestemmelser heri, hvorefter vi

ikke paatvivle, at jo Hr. Stiftamtm. behagelig instruerer

Auctions-Gommissarius Stephensen om det Fornodne,

til den Ende, at intet opbydes ved Auction som ikke er

Bispestolen virkelig tilhorende, paa det man ikke skal

udsættes for Vanhjemmel, ligesom paa den anden Side,

at intet samme virkelig Tilhorende forbigaaes. Bente-

kammeret den 14. Maji 1785.

Kongelig Resolution ang. Honorar for Ud- Mai.

arbeidelsen af Tillæg til den islandske Jordebog.

Christiansborg 25. Mai 1785. — Landfoged Skuii

Magnusson liavde, efter at have iidarbeidet Jordebogen over

Island i 5 Dele (kongelig Besol. .30. Mai 1769) og Tillæg til

samme CResol. 21. Decbr. 1778} endvidere tilfbiet i det hele

Værk Henviisninger tii Arne Magnussons Jordebog, samt en

fuldstændig Forklaring over Qvægbesætningen i Landet i Tids-

rummet 1702—1714, paa hver Gaard isærj' samt Fortegnelse

over Gaardene i hvert Syssel , med Adskillelse af Land- og

S(5gaarde. Af dette Udtog havde han besørget to Gjenparter

skrevne , den ene bestemt for Rentekammeret og den anden

for Landfogderiet i Island, og skulde det udgjtire den 7. Deel

af den af ham udarbeidede Jordebog. Rentekammeret fore-

slaaer et Honorar af 1.50 Rd. for dette Arbeide, som det an-
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1785, for nyttigt Supplement til Jordebogen. — Rentek.

' Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 55.

25. Mai.

Vi ville allern. at Landfoged Schule Magnussen

maa for hans ved at forfatte indbemeldte Udtog af den

saakaldte Arnæ Magnæi Jordebog over Island, forsaa-

vidt angaaer Qvægbesætningen i dette Land udiAarene

fra 4703 til 1714, med mere hafte Umage og Bekost-

ning, nyde i Douceur 150 Rd, af Vort Rentekammers

Extrafond. Christiansborg Slot den 25. Maji 1785'.

28. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzovs^ ang. IndfSrelsen af danske Væverstole

i Island. Khavn 28. Mai 1785. — isi. Copieb.

Litr. V, Nr. 520.

Efter Correspondence mellem den angaaende, Is-

lands almindelige Væsen allern. befalede Gommission

og del kongelige General-Land-Oeconomie- ogCommerce-

Collegium kan til næste Åar venles udsendte til Landet

8 Stykker danske Væve, indrettede hver til een Person,

for at blive uden Betaling uddelte til saadanne Folk,

som bedst kunne og ville benytte sig deraf, og forme-

nes, at disse Vævstole bedsl kunne fordeles saaledes,

at der blev skjænket tvende til hver Fjerding. 1 den

Anledning maa vi tjensthgst anmode Hr. Kammerherren,

at De for Deres Amt ville udsoge saadanne Folk til at

tildele disse Vævstole, som baade maalte være særdeles

flittige, og som allerede forstaae sig paa at behandle,

og ellers ikke have Formue nok til at bekoste dem,

saml efter Omstændighederne tilmelde os, til hvilke

Steder De helst attraae at de Sonder- og Vester-

Amtet bestemte Væve skal afsendes. Og da vi ved

at give Amtmand Thorarensen en lige Communication

i*) Resolutionen er conimuniccret Landfoged Skuli Magnusson

og Finants-Kasse-Directionen ved Rentekamm. Skrivelser

28. Mai 1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 539—540).
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om denne Sag have tilskrevet ham, i Tilfælde han ikke
fandt Leilighed til at faae de for Nord- og Osler-Åmtet
bestemte fire Væve benyttede, da at tilmelde Hr. Kam-
nierherren saadant, som da vilde scirge for sammes An-
bnngelse, saa forvente vi os ligeledes derom Deres

nærmere Beretning. Rentekammeret den 28. Maji 1785 K

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 28. Mai.

vetzow, ang. Opmuntringer for Garnspinding i

Island. Khavn 28. Mai 1785. — isi. Copiebog

Litr. V, Nr. 526.

Ved det kongelige General- Land- Oeconomie- og

Commerce-Collegii Foranstaltning bliver forfærdiiiet 80

-~ 83 Stand-Rokke og 40 Knækhosper, som uden Beta-

ling skal uddeles til dem iblandt Indbyggerne i Island,

der kunne ventes at ville anvende dem til at befordre

Garnspindiugen, især af h'6r og Blaargarn. Saa man^e

af disse Redskaber, som kan blive færdige, blive endnu

i Aar udsendte til Landet, og den kongelige Handel er

i den Anledning anmodet at beordre KjcJbmændene
E

at modtage dem til god Forvaring og videre Udde-

ling til dem, som melde sig med fornodent Beviis fra

vedkommende Sysselmand paa at modtage dem, hvortil

Hr. Kammerherren foranstalter fremfor Andre at maatte

udsees saadanne Personer, som helst kunne ventes at

ville og kunne anvende disse Redskaber til den der-

med tilsigtede Nytte. Hvilket vi ikke skulle undlade at

communicere Hr. Kherren til behagelig Underretning og

videre folende Foranstaltninger ved Sysselmændene, ^

') Ligelydende Skrivelse, paa den i Slutningen angivne Mo-
dification nær, er under s. D. afgaaet til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, Stephan Thorarensen fCopieb,

sst. Nr. 521).

f . li 14
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1785.. udbedende os i sin Tid Efterretning oøi Redskabernes

28^MaP Poi'deling. Rentekammeret den 28. Maji 1785 \

28. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Udsendelse af islandske Lærlinge i

Spinding og Vævning. Khavn 28. Mai 1785^.

— Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 529.

Efter Foranstaltning fra det kongelige General-Land-

Oeconomie- og Coinmerce-Collegio kan 8 Lærlinge fra

Island venles uden Betaling antagne til Underviisning

i Spinding og Vævning ved en eller anden Fabrique

her i Landet, ligesom og veibemeldte Goliegium vil

s(5ge at udvirke af den kongelige Gassa de paa deres

Reise og Underholdning medgaaende Omkostninger.

Hertil formenes at maatte udsiges tvende af hver Fjer-

ding i Landet, i Mandfolk og 4 Fruentimmer, helst af

særdeles skikkelige, flittige og driftige Folk, samt saa-

danne, som ere af en sund og nogenledes stærk Gon-

stitution. I denne Anledning maa y\ tjenstligst have

Hr. Kherren anmodet, at ville, saavidt Scinder- og Vester-

Amtet angaaer, foranstalte saadanne Personer udscigte

for det fcirste fra de Sysseler, hvori Spinding og Væv-

ning er i den bedste Drift, og naar disse da melde sig

med fornciden Attest og Rigtighed, at de ere saaledes

antagne til at reise, er der ved den kongelige Handels

Administration foiet fornoden Anstalt til, at de blive

modtagne paa de i denne Host hjemgaaende Skibe, og

') under s,. D. er ligelydende Skrivelse afgaaet til Amtmand

Stephan l'hovarensen i Nord- og Oster-Aintet (Copiebogen

sst. Nr. 627J ^ ligeledes tilskrives Handels-Administrationen,

at besi^rge hvad der af disse Redskaber kan leveres fær-

digt overfort til Island, og fordeelt især paa Land-Distric-

temes Havne, Ibr siden at uddeles til dem^ som maatte

melde sig med vedkommende Sysselmænds Attester (Co-

pieb. sst. Nr. 528).

Rentek. Skriv. 27. Mai 1T86 og 23. April 1788.
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nyde fn Fortæring paa Reisen. Rentekammeret den 1785,
^8- Maji 1785 ^ ^

^^-^
38. Mai.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 38. Mai.

vetzow, ang. Opsendelse af Vævere til Island.

Khavn 28. Mai 1785. — Oeconomie« og Commerce-

Collegium havde paatænkt at sende til Island tvende Vævere,

Bomulds- og een Uldvæver, for at oplære Folk der i

^Gn danske Vævningainaade, ^jimod visse Præmier for de saa-

ledes Oplærte, ligesom og for hine, d^er af disse igjen oplæres", —
hvilke man 5nskede den ene etableret paa Nord- eller Oster-

iandet, men den anden i Sonder- og Vester-Amtet, dog uden-

foi* Reykjaviks Fabrik; i Anledning heraf Bnsker Rentekam- >

^^ret Stiftamtmandens Forslag om de nødvendige Arrange-

oients , især hvis den opsendende Væver skulde være gift,

hvilket man ansaae nyttigt. IsL Copieb. Litr. V, Nr. .'j34^.

Reskript til Stiftbefalingsmanden og Amt- s. Juni.

mændene i Siælland, ang. Circnlair-Breves Befor-

dring. Christiansborg 3. Juni 1785. - udvidet

til at gjelde for Island ved kongelig Resol. 18. Decbr. 1822

O Ligelydende Rentekamm. Skriv, er under s. D. afgaaet til

Amtmand Stephan Thorareusen i Nord- og Oster -Amtet

(Copieb. sst. Nr. 580) 5 samt til Administrationen for Han-

delen, at besOrge det Forntidne til at de, der som Elever

meldte sig ved Handelen med Ovrighedens Attester og

Rigtighed , maatte bUve modtagne som Passagerer med

Retourskibene fra Island (Copieb. sst. Nr. 531). — Ved

Rentek. Skriv, til General-Oeconomie- og Commerce-Col-

legium af 9. Novembr. 1785 anmeldes, at 9 Lærlinge ere

ankomne til Kjobenha^ai fra Island, hvilke bemeldte Col-

legium anmodes om at anbringe (Copieb. sst. Nr. 682).

under s. D. er Rentek. Skriv, af samme Indhold afgaaet

til Amtm. i Nord- og Oster-Amtet Stephan Thorarensen,

samt Amtmand Olaf Stephensen, hvem Kammeret foreslaaer

at etablere Væveren enten paa hans egen Gaard eller i

Nærheden af samme (Copieb. sst. Nr. 533 og 535).

14*
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t12 Besku. ang. Girculair-Breves Befordring.

1785. (Reskr. 3. Januar 1823). - SieU. Tegn. LXXXXII, ISO^-lSl;——^ Fogtm. VI. 3, 215.
9. Juni.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Som der"

jævnligen klages over, at Circulair-Breve ofte uforsvar*

ligen af vedkommende Proprietairer og Andre, som de

skulle befordres fra. opholdes, ja endog forkommes:

saa ville Vi, til Sligt at forebygge, og paa det de befa-

lede Oplysninger prompte kan vorde afgivne, herved

allern. have dig bemyndiget lil, i Tilfælde af Efter

ladenhed med Circulair-Breves Befordring, eller sammes

Forkoramelse, i det dig anbetroede Stift og Amt, at

dictere den Skyldige en efter Omstændighederne i et-

hvert Tilfælde passende Mulkt, som dog ikke raaa over-

gaae 2 Rd., hvilket og skal have Sted i Henseende til

de Erklæringer og Efterretninger, som du i Embeds-

Sager affordrer Jordegods -Eiere eller sammes Fogder,

og maa denne Mulkt tilfalde Sognets Fattig - Gasse,

Derefter du dig allerund. haver al rette. Befalendes &c.

Christiansborg den 3. Junii 1785^ [ad mandatum],

4. Juni. Cancellie-Skrivelse til Directionen for Tugt-

huset i Island, ang. Haaud-Årbeider i denne Straf-

Anstalt, Kbavn 4. Juni 1785. — Canc. Brevbog

1785, Nr. 1124, S. 873—874.

P. M. Da den angaaende Islands almindelige Væsen

allern. anordnede Commission har tilmeldet Gancelliet,

at have anmodet Handels-Administrationen at foranstalte

.udsendt endnu i denne Sommer til Holmens Havn, for

Til samtlige Stiftbefalingsmænd og Amtmænd i Jylland er

et lignende Keskript emaneret under 27. August 1784

(Fogtm. VI. 2, 790) ved Caneellie-Promem. 15. Oktbr.

1785, til Amtmanden over Skivehus, tilkjendegives, at de

i denne Anledning dikterede Mulkter „kan inddrives ved

Udpantning og tilfalde det Sogns Fattige, hvor de ere

faldne" (Fogtm, VI. 8, 294).
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del islandske Tugthus' Directions Regning, 3 å 4 Skpd.
Hamp, samt saa mange Skotrokke, Hegler og Hasper,
som kan behøves til at sætte 12 Mennesker i Årbeide,
hvilket Alt overlades Directionen for Indkjobs- Prisen

Omkostningernes Erstatning, samt en billig Godt-

Sioi'else for Fragten, under hvilke Vilkaar dette af Ved-

kommende ved bemeldte Handel kan modtages ,paa

bemeldte Directions Requisilion, ligesom og, om ved

Reykevigs Fabriqve nogle brugelige Redskaber skulde

^ssre tilovers, samme for en billig Priis skal overlades

Tugthuset, saa har man DHrr. Direcleurer for be-

oieldte Tugthuus saadant herved tjenstligst skullet com-

Qiunicere, da Handelen ligeledes forsyner Tugthuset

^ed Prover af forskjellige Sorter Garn, og af de Strie,

grove Lærreder og Vadmel, som debiteres ved Han-

delen, og af hver Sort antages ved Handelen saa mange

^QXtmæssig forarbeidede Vare, som man kan afsætte,

OR til de Priser det andensteds kan haves for, hvorhos

Tugthuset dog ingenlunde er forbunden til at levere

sine Vare til Handelen, men kan afsætte dem efter

Godlbefindende, enten i Landet eller igjennem Handelen

for egen Regning, her eller andensteds, saa godt som

mueligt; og er icivrigt Forstanderne og Mesteren ved

Reykevigs Fabrique opgivne, at give Tugthuset Prover

til at spinde efter, samt at tage Garn derfra til Foru5-

denhed, for en saadan Priis, som Fabriquen kan be-

staae ved og Forstanderne paa begge Sider komme

overeens om. Det kongelige Danske Cancellie den 4.

Junii 1785.

Kongelig Resolution ang. Forhoielse af Taxt-

prisen paa nogle islandske Varer. Frederiksberg

15. Juni 1785. — Directionen for den islandske Handel

havde i en Skrivelse til Commissionen for Islands almindelige

Væsen yttret, at den islandske Uld og Uldengods, som ved

rigtig Forarbeidelse og Anvendelse maatte kunne give betyde-

lige Fordele, nu foraarsagede Handelen Tab, saa at man ved

15. Juni.
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.<785. Handelens Auctioner maatte sælge Uldengods under Indkjdbs-

15. Juni. prisen i Island, og Sendinger deraf udenlands havde intet

-^^"^^ mindre end svaret Regning. Heraf var en betydelig Under-

balance opstaaet i de senere Aar paa de Havne, som leverede

mest Uldengods, og saaledes havde f. Ex. de tre Havne, Hofsos,

- Husavig og ReydarQord haft en Underbalance af 75,745 Rd.

i Aarene 1782, 83 og 84. En Handel som denne, hvor baade

Sælger og Kjbber havde Skade, kunde efter Directionens Me-

ning ikke forbedres ved en Forhoielse eller Nedsættelse af

Prisen, men man maatte s'6ge deels at fremkalde Forbedringer

i Forarbeidelsen , deels at give den en anden Retning. Dertil

ansaaes det nødvendigt, at alt bliver forfærdiget eftet visse

Regler, som nOiagtig overholdes, at man forhfsier Prisen paa

Ulden , samt at man opmuntrer Forarbeidelsen af Vadmel og

Enskefte. Dog havde Handels - Administrationen bemærket,

at' enhver ny Indretning , Island angaaende , var imderkastet

saa megen Uvished og saa store Vanskehgheder, at den ikke

drister sig til at give noget vist Haab eller Lcifte om, hvad

Udfaldet og Virkningen af dens Forslag kan blive fForestill.

7. Juni). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr*

66. — Resolutionen er publiceret i Althingsbogen for 1785 ved

en BekjendtgjSreise fra Stiftamtmand Levetzow 3. August s. A.,

trykt sammesteds S. 25—26; i Forbindelse dermed staaer en

anden Bekjendtgjiirelse af Stiftamtmanden (trykt i Althingsb.

sst. S. 27—28), at af Vadmel og Multum (Enskefte) ere autho-

riserede Prciver sendte til Handelen, af Brede l'Vi« Alen, som

blive til Eftersyn paa Handelsstederae ^ dette sidste er grundet

paa Rentek. Skriv, til Stiftamtmanden og Amtm. Thorarensen

19. Juli 1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 625 og 626).

Efter de herudi atiforte Omstændigheder tillade

Vi allern.:

1) at de ved Taxi-Forordningen af 30. Maji 1776

bestemte Priser paa Ulden i Island maae indtil videre

forboies, nemlig Prisen paa den hvide Uld fra 16 Rd.

56 Sk. til 20 Rd., og paa den melerede fra 14 Rd.

88 Sk. til 16 Rd. Skippundet. — 2) at den ved be-

meldte Forordning fastsatte Priis paa islandsk Vadmel,

vævet og behandlet saaledes, som hidtil har været

brugeligt, dog ikke af ringere Beskaffenhed, end den

Os herved forelagte Prove, maa hgeledes indtil videre
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forhiSies fra 121 til 18 Sk. for hver Alen, og — 3) at

hvidt Multum, efter den Os forelagte Prove, som til den
Ende authoriseres og hvoraf udsendes til adskillige

Havne, maa imodtages i Handelen for 20 Sk. hver Alen,

^ilt fra næstkommende Aars Begyndelse 'at regne. Fre-

deriksberg Slot den 15. Junii 1785

Kongelig Resolution ang. Tilskud til den

islandske og færoeske Handel. Frederiksberg

15. Juni 1785. — Directionen for den islandske og

tærbeske Handel havde, i Anledning af den befrygtede Hun-

gersnod paa Island og Færberne i Aaret 1784, maattet gjQre

betydelige Extra-Udredninger til disse Lande, nemUg til Island

5300 Tdr. estersoisk Rug for 22,731 Rd. 13 Sk., med Fragt for

samme 8500 Rd., og til Færøerne 400 Tdr. Rug og 1200 Tdr.

Byg, for 5719 Rd. , tilsammen 36,920 Rd. 13 Sk. — Saavel

for at dække dette, som det Tab Handelen vilde lide ved Is-

lands nuværende elendige Tilstand, begjterede Handels-Admi-

iiistrationen en Understottelse af Kongens Kasse af 50000 Rd.,

samt Eftergivelse indtil videre af den bestemte aarlige Afgift

for Islands Beseiling, omtrent 7400 Rd. fForest. 14 Juni). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 66, Nr. 67.

I Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder, samt i Overeensstemmelse med Vores Resolution

af 21. Julii f. A., ville vi allern. forunde den gronlandske,

islandske, finniarkske og færoeske Handel, til at kunne

opfyide sine Engagements i Anledning af de af samme
til Island og Færoe udi afvigte Aar udsendte Extra-

Udredninger, samt til at kunne afholde det dermed

efter Formodning forbundne Tab, udi Underslotning af

Vores Kasse den Summa 57,462 Rd. 48 Sk., hvorimod

Handelen bliver pligtig at betale hvad der endnu slaaer

') Resolutionen er communiceret den islandske Handels-

Direction og Commissiouen for Islands almindelige Vjosen

ved Rentek. Skriv. 18. Juni 1785 (Isl. Copieb. Litr. V,

Nr. 563 og 566), samt ligeledes Stiftamtmand Levetzow

og Amtmand Stephan Thorarensen til Underretning og

offentlig Bekjendtgjtirelse (Copieb. sst. Nr. 564 og 565}.

15. Juni
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1785. ubetalt tilbage af de samme af Yort Rentekammer dertil

^[^"^^J^
overladte Kornvarer, samt at erlægge den for den is-

landske Handel fastsatte a;irlige Afgift 7,462 Rd. 4-8 Sk.

forAaret 1784 til Vores Kasse. Frederiksberg Slot den

15. Junii 1785*

23. Juni. Kongelig Resolution ang. adskillige Foran-

staltninger i Island, Præmier m. v, Frederiks-

berg 22. Juni 1785. — I Anledning af Rentekamme-

rets Forestilling 7. Juni om Islands Tilstand i Aaret 1783—

1784, hvorved de i flere Retninger paatænkte og udforte For-

anstaltninger fremstilles. Som Virkning af Vulkanudbmddet

i Vester-Skaptafells Syssel anføres, at der for bestandig vare

ødelagte 8 Gaarde og 2 Husmandspladser, men beskadigede 29

Gaarde og 2 Husmandspladser, alle i Fljdtshverfi, Si5a, Skapt-

årtunga og Me&allandj 15 Gaarde vare forladte. Ved Ud-

gangen af Juli Maaned 1784 var selve Udbruddet fuldstændig

standset. Ødelæggelsen paa levende Creature havde været meget

stor 5 fra i Efteraaret 1783 til i Foraaret 1784 udd«de 6,801

Stk. Homqvæg, 19,488 Heste og 129,947 Faar, hvilken An-

givelse dog ikke var fuldstændig, da Indberetninger savnedes

fra nogle Sysselmænd. I Vinteren 1784 vare af Sult og Mangel

dode 700 Mennesker i Novder Syssel, 355 i OeQords, over

100 i Skagafjords og ligesaa meget i Norder- Mule Syssel. 1

Myra og Snæfellsnæs Syssel vare og Folk d(3de af Sult; allerede

i Foraaret 1784 berettes 69 Gaarde i Norder- Mule Syssel at

være forladte af Beboerne, og 45 i Snæfellsnæs Syssel. Paa

Grund af disse Omstændigheder havde mån taget under Over-

veielse, ^^hvorvidt det kunde agtes nødvendigt eller tjenligt

at udfbre nogle Folk fra Landet, for at forskaffe dem Pleie

og Underholdning her i Staden eller paa andre Steder i Deres

Maj*' Riger", men var kommen til det Resultat, at dette vilde

være deels kostbarere, deels misligere i flere Retninger, end

at sSrge for en betimehg og nogenlunde rigelig Forsyning.

Transporten af 500 Personer vilde, med Fragt og Assurance,

efter Admiralitetets Beregning koste 7 å 8000 Rd. — At fore

O Denne Resolution er communiceret Finants -Kasse -Direc-

tionen og den islandske Handels Direction ved Rentek.

Skrivelser 24. Juni 1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 567

og 568).
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Faar fra Udlandet til Island var anseet farligt, efter den Krfa- 1 785.
nng man havde gjort med Hensyn til Faarepesten. — Blandt 22. Juni.
de Beretninger som anfbres om forskjellige oeconomiske For-
bedringer, anfbres fortrinligen et fra Myra Syssel, hvor Bon-
tlen Jon Jonsson paa Holmakot havde siden 1770 bygget en
Holme af Steen i en Indso • ved Gaarden j denne Holme var

Alen i Omkreds, indhegnet med Jordvold, beplantet med
^ratriis og iovrigt forsynet med smaae Udgange til ^derfugle-

^es Bekvemmelighed. Indenfor Volden var Oen deelt som en
Have, med smalle Fodstier paa langs og tvers og i Afdelingerne

Vare Fuglenes Reder saaledes anlagte , at man overalt kunde
rjfikke til dem 3 hver Rede var indhegnet med Angelica, som
Bonden havde plantet ; det hele Anlæg var lykkedes saa godt,

han i Aaret 1783 havde faaet 40 Pd. urenset Ederduun.

^or i det Hele at befordre Ederfugledriften, i Henhold til kgl.

It^esol. 19. April 1784, havde Stiftamtmand Thodal efter Over-

^^g med Amtmand Thorarensen foreslaaet : ^.at for 50 Fugle-

steders Forogelse paa de Steder, }ivor Ederfuglen for haver

iagt Æg, maatte gives en Præmie af 2 Rd. , for 100 Reder

^ Rd,, for 150 Reder 6 Rd., og saa fremd.; men at de, som

Si^re slige Indretninger paa 6er og Holme ^ hvor ingen Eder-

^gl for haver lagt Æg, nyde saadanne Præmier dobbelt for

bver 50 Reders Forøgelse 5 — at Præmie-Æskningerne maatte

bekræftes af de bedste og troværdigste Mænd, og vare for

ethvert Sted især i 3 Aar, fra det fbrste Aar at Eieren haver

bragt bemeldte Forbedringer i den Stand, at lian kunde æske

Præmie^ — og at de, som gjbre Anlæg paa saadaime Nybygge-

Holme, kunde og have Adgang til Præmie -Æskninger for et

»lindre Antal Fugle-Reder, i Betragtning af, at Formerelsen*

paa saadanne Steder ventelig ikke kan tage saa stærk til i

Begyndelsen, som siden", hvilke Forslag Kammeret indstiller

til Approbation. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot,

66, Nr. 70. — Udtog af Resolutionen, angaaende Bestem-

melsen om Præmier for Ederfugles Fredning og om de ud-

deelte specielle Præmier for Nord- og Oster-Amtet, er com-

niuniceret Amtmand Stephan Thorarensen til Underretning og

Bekjendtgjbrelse for Vedkommende ved Rentek. Skriv. 28. Juni

1785 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 577) 5
ligeledes Stiftamtmand

Levetzow i samme Hensigt, og Bestemmelsen om Præmier for

Ederfuglens Fredning til almindelig Kundgj5relse til Alles for-

nbdne Efterretning, i Rentek. Skriv. 12. Juli s. A. (Copieb,

sst. Nr. 616), samt endelig Landfoged Skuli Magnusson, saa-

vidt de specielle Præmier angik, ved Rentek. Skriv. s. D.
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1785. (Copieb. sst. Nr. 617). Som Pelge heraf er én BekjendtgjS-

22. Juni. relse af Stiftamtmand Levetzow, dat. Bessestad Kongsgaard
"^^-^--^ den 17. Oktbr. 1785, trykt i Althingsbogen s. A., S. 28—29.

— Resolutionen nævnes ligeledes, og dens Bestemmelse om Præ-

mier for Ederfuglens Formerelse anføres i ^^Extract af de Re-

solutioner, hvorved nogle almindelige Benaadninger for Island

udsættes", der er trykt som Bilag xviii til den danske Udgave

af For. 13. Juni 1787 S. 83 (islandsk Udg. S. 143). De spe-

cielle ved Resolutionen bevilgede Præmier ere anfcirte i det

islandske Literatur-Selskabs Skrifter (Rit hins islenzka lærd6ms-

lista félags) 5. B. S. 282 ff. — Uddrag.

Vi have ladet Os foredrage indbemeldte Vort Rente-

kammers Relation om Islands oeconomiske Tilstand fra

' Efteraaret 1783 til samme Tid 1784-, om Fremgangen

af de saavel til almindelig Underslottelse for Landet i

den samme formedelst udbrudt Jordild og indtrufne

Jordskjælve med mere lilfciiede Odelæggelse , som til

Næringens Udbredelse og Forbedring, medvidere, fciiede

Foranstaltninger, og approbere Vi allern.:

1) at Overførsel af Folk fra Island ikke nu for-

haanden er bleven foretagen, men at det alene i dels

Sted, mest i Betragtning af den Uvished, som man
endnu er i om Landets nærværende Tilstand, er aftalt

med Stiftamtmanden, at ham, dog efter Overlæg med
de bedste og kyndigste Mænd i Landet, maatte være

tilladt nærmere at foreslaae eller virkelig foretage saa-

dan Forflyttelse, saavidt 'nogen uomgjængelig Nodven-

dighed maatte befindes at udfordre samme. — 2) al

Island er i dette Aar, saa betimeligen som Vinterens

Stræughed og Langvarighed her, saavel soui Vind og

Veir, have tilladt, bleven forsynet med et anseehg for-

'6gei Forraad af Fcidevare til Indbyggernes Underslot-

telse. — 3) at 2 Skibsladninger Fisk blive forte fra

Vester- til Nordlandet, samt en saadah Ladning fra

Sonder- til Osteriandet, for der at overlades de træn-

gende Indvaanere for Landtaxtens Priis, saml at 2

Jagter eller andre Farloier overlades til Stiftamtmandens

Raadighed, for at transportere Fisk og andre Nodven-
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ligheder fra eet District til det andet, hvor dette maatte 1785.
gjores forncident; og bemyndige Vi tilHge Vort Rente- 22, Juni.

kammer til at afhandle med Vort Finance-Collegio om
6n billig Erstatning for hvad Handelen taber, saavel
ved at savne Bruget af de tvende Jagter eller andre

I^'artdier, saavidt disse anvendes til indenlands Forseler, -

'adbyggerne til Bedste, som ved at sende Fisk til Nord-
og Osteriandet, være sig i Hensigt til — a) Forskjellen

9f Indkjobsprisen, for hvilken Fisken der maa udsælges,

og Udsalgsprisen her eller paa fremmede Steder; og —
^) hvad Fragten eller Transport - Omkostningerne til

Nord- og Osteriandet uomgjængeligen maatte medtage,

allerhelst saavidt dette Belob ikke maatte kunne ud*

bringes ved den af Os til Bedste for Island sidst an-

ordnede Collect, hvoraf det i andet Fald vil blive at

afholde, men imidlertid alene forskydes af Vores Kasse.

— 4) al StiftamtmaDden er overdraget, efter indhen-

tende noiagtige Lister fra Landfogden i Guldbringe og

Sysselmanden i Sneefjeldsoæs Syssel over de Husvilde,

som endnu maatte trænge til og atlraae indtil videre

al nedsætte sig i disse So-Districter, at foranstalte, at

de som mangle Husly, Fiskerhytter eller Plads til at

landtrække deres Baade og virke deres Fangst, kunde

paa de Sogaarde, hvor dette maatte findes gjoriigt,

blive forsynede dermed, dog saaledes, at der til des-

lige Nybyggere ikke maatte fra Gaardene udlægges

Hbslet til at holde Creature paa, og overalt, at Vores

Sebonder, Husmænd og' Strandsiddere, derved ikke

uiaatte tiJfoies noget saadant Indgreb, som kunde ge-

i'aade dem til Fortrængsel elier Svækkelse i deres Brug

Og Næring til Lands eller Vands, men at dem derimod

^'or hvad der i denne Hensigt kunde blive udlagt fra

deres Gaarde eller Pladser, maatte ved ordenthge og

paa lovligen optagen og beediget Taxation grundede

Judicial-Forrelninger, tillægges fuldkommen Godlgjorelse

og Vederlag, som Vi allern. tillade at maa gaae til Af-
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1785. gang i de af dem lil Vores Jordebogs -Kasse svarende

22. Juni. Afgifter. — 5) at en Ladning norsk Baade - Tcimmer,

samt andre dertil horende Materialier og Fiskeredskaber

afsendes lil Havnefjords og Olufsvigs Havne i Island,

til Hjelp for de mest trængende Oplands-Folk, der have

taget Flugten lil So-Districterae i Guldbringe og Snee-

fjeldsnæs Sysseler; hvilke Materialier Stiftamtmanden,

efter foregaaende Undersdgning, er committeret til at

repartere efter Vedkommendes befindende Trang, samt

Handelen at modtage hvad der kan indkomme til Be-

taling derpaa, for det forste indtil Værtidens Udgang

1786, da det, som endelig maatte mangle, vil blive at

bestride af den af Os nu allern. anordnede Collect for

Island, men i manglende Fald af Vores Kasse, hvorom

det da maa væré Vort Rentekammer tilladt at corre-

spendere med Vort Finance-Collegio, ligesom og om at

forskyde Handelen Belobet af Bekostningerne til denne

Expedition, ifald den forinden kunde tiltrænge og re-

quirere samme. — 6) at Vort Rentekammer, formedelst

nærværende dyre Tider i Island, haver ved Handelen

foranlediget, at samme haver lillagt dens Betjente samme-

steds Ordre, at forunde Indbyggerne, saavidt de ikke

kunne betale , den uomgjængelig fornodne Gredit paa

hvad der findes nbdvendigt til deres Livs Ophold og

Næringers Drift, dog Alt i Forhold til Enhvers Trang

og efter foregaaende Oveiiæg med hvert Steds Syssel-

mænd. — 7) at Indførsel af Faar til Island er indtil

videre stillet i Bero, men at derimod, til behovende

Forvisning om sammes Fornødenhed eller ikke, er for-

anstaltet en fuldstændig Optælling af alt det Qvæg,

som nu findes i Landet \ Endvidere bifalde

Vi allern. iO) indbemeldte Stiftamtmand Tbodals For-

slag til Indretningen af de for Ederfuglens Fredning og

O <^et Udeladte angaaer de specielle Præmier, deriblandt til

den ovenfor anforte Bonde paa H61makot 10 Rd. af Kam-
merets Extrafond.
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Formerelse i island udsættende Præmier, samt den Tid

Præmie -Æskninger i denne Anledning kunde vedvare

for ethvert Sted især. Frederiksberg Slot den

22. Junii 1785.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- ^^^^

vetzow, ang. Regnskab for Hvalsnes Kirke. Khavn

12. Juli 1785. — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 588.

Af Stiftamtmand Thodals Skrivelse af 17. Januar

a. c, og den derved fulgte Regning fra Kjcibmand Jes-

persen, have vi med stiirste Fornoieise erfaret, at Hvais-

nes Kirke nu er fuldkommen istandsat, uden at dertil

er medgaaet mere af den kongelige Cassa, end de dertil

ved Resol. af SO. Martii 1780 allern. bestemte 200 Rd.,

endskjondt Bygningen har kostet over 300 Rd., og da

dette især er at tilskrive Kjcibmand Jespersens Nid-

kjærhed og gode Husholdning med Kirkens egne Ind-

komster, saa maa vi tjenstligst have Hr. Khr. anmodet,

at give ham vores Velbehag derover tilkjende. Men

da det for Fremtiden, og for at kunne paasee Kirkens

Vedligeholdelse af egne Midler, er fornodent, at for

denne H. K. Maj*" tilhorende Kirke, ligesom for Vest-

mannii Kirke, aarlig aflægges Regnskab, saa maa vi ,^

tjenstligst have Hr. Khr. anmodet, at ville give KjSb-

mand Jespersen tilkjende, at han aarlig indsender et

saadant Regnskab, af Hr. Khr. attesteret, over Kirkens

Indtægter og Udgifter, bilagt med attesterede Extracter

af Kirkebogen, til Legitimation for Indtægten, og Ved-

kommendes Qvitteringer for Udgiften, samt at han ville

indlægge den contante Beholdning i Handelen, og der-
H

for lade med Regnskabet folge Anviisning paa den her

i Staden værende kongelige" Handel, for at Belobet der-

efter kan blive erlagt i den kongelige Zahl- Cassa. —
Rentekammeret den 12. Juli 1785.
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1785. Bevilling til Indsamling af en almindelig Gol-
^^'^""^'^

leet til Understottelse for Nodlidende i Island.

Frederiksberg den 15. Juli 1785. — SieU. Reg.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at da Vi,

til Hjelp og Redning for de ved en ny Vulkans samt

heftige Jordskjælves Odelæggelse forarmede Indvaanere

i Vort Land Island, samt det trængende Præsteskab,

fornemmelig i Arnæs og Rangerv^alles Sysseler i Schal-

holts Stift, aliern. have funden for godt, at der i begge

Vore Riger og Fyrstendømme, saavel i Vores kgl. Re-

sidentzstad Kjbbenhavn og de ovrige Kjobsteder, som

paa Landet, skal ombæres Collectboger udi Husene:

saa ville Vi allern. have bevilget og anordnet, saa og

hermed bevilge og anordne, at der, til disse forarmede

Indvaaneres Hjelp, maa saavel i bemeldte Kjobenhavn

og Kjobsiederne som paa Landet, i begge Vore Riger

Danmark og Norge, ombæres Collect -Boger i Husene,

hvorudi Enhver, som dermed besogendes vorder, ville

tegne hvad de i saa Maade af et christeligt og med-

lidende Hjerte have skjænket og givet; til hvilken Ende

de ombærende Collectboger til desto mere Sikkerhed

skal, førend de ombæres, igjennemtrækkes og numme-

reres, og udi bemeldte Kjobenhavn af Os elskel. Ober-

Præsident, Borgemestere og Raad, men paa de andre

Steder af Vores Stiftbefalingsmænd og Biskopper hver

for sit Stift forsegles. Forbydendes &c. Frederiksberg

den 15. Julii 1785 ^

Reskr. af s. D. til Stiftbefalingsmanden og Biskoppen i

Sjællands Stift, hvorved ovenstaaende Bevilling in Originali

tilstilles dem, for at besbrge Collectbøgerne paa den be-

falede Maade besørgede, og siden overalt saavel i Kjob-

stederne som paa Landet ombaame i Husene, efter at

Præsterne den næste Søndag iforveien havde opmuntret

Menigheden til christelig Medlidenhed og Gavmildhed, og

• oplæst af Prædikestolen en hosfolgende Fortælling om den
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Kongelig Resolution ang. Brngsjord for Di- ^^85.

strikts-Lægen paa Nordlandet i Island. Frede- Ji^:^
riksberg 20. Juli 1785. — Ved Rentek. ForestiUing

12. Juli indstilles til kongelig Approbation de af bemeldte Colle-

gium foiede Foranstaltninger, hvoriblandt den, at ^.Amtmand

Thorarensen er tilstaaet Godtgjbrelse for Afgiften af Gaarden

Amenes som er henlagt til fri Bolig for Nordlandets Chirurgus

i Island, af Belob aarligen 9 Rd. 6VvSk., da ham ved allerh.

Resolution af 12. Maji 1783 er, i Stedet for Gage, forundt den

fulde Afgift af Modrevalle Kloster, hvorunder bemeldte Gaard

var henhiirende". — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

66, Nr. 76.

Vi approbere allern. indbemeldte af. Vort Rente-

kammer i sidslafvigle Junii Maaned udi Vort Rige Norge,

samt i del hele næstafvigle og det halve af indeværende

Aar udi Island foiede Foranstallmnger, bevilgede Efter-

givelser og beordrede Udgifter. Friderichsberg Slot

den 20. Julii 1785.

udbrudte Vulkan og derved foraarsagede Ødelæggelse.

Det Indsamlede skulde paa Landet af hver Præst indsen-

des til Provsterne, der ligesom Magistraten i Kjbbstedeme

havde at indsende det til StiftsOvi-igheden (Siell. Tegn.

XCII, 191 5 til de andre Stiftbefalingsmænd og Biskopper

i Danmark, og til Stiftbefaiingsmændene og Biskopperne

i Norge Reskr. af s. D. i Fyenske og Smaalandske Teg-

neiser XXIII, 575—576, Rubr. i Norske Tegn. XLil,

.'j78*). — Ved Reskr. ad mandatum af s. D. til Overpræ-

sident Borgemestere og Raad i KjObenhavn tilstilles dem

Gjenpart af Bevillingen, med Ordre, at lade Collectbcigenie

ved Rodemesteme ombære overalt i Husene (Siell. Tegn,

XCII, 192). — Ved Canc. Skriv, til alle Stiftamtmænd

og Biskopper i Danmark og Norge, samt Khavns Magi-

strat 27. August 1785 (Canc. Brevb. for 1785, Nr. 1652,

S. 1242—1243) bekjendtgjtires, at den indsamlede CoUect

skal deponeres i Zahlkassen i Kjobenhavn.

') Denne Godtgjbrelse er tilstaaet Amtmanden ved Rentek.

Skriv, til Amtmand Thorarensen 23. April 1785 Øsl. Copieb.

Litr. V, Nr. 324), og Ordre af s. D. til Landfogden (Copieb.

sat. Nr. 323).
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1785. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

'^sTmT vetzow, ang. Antagelsen af Elever ved Fabriken

i Reykjavik. Khavn den 23. Juli 1785. ~
Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 628.

Directionen for deakongel. grbnlandske, islandske,

finm. og færc). Handel har lilmeldet os, at der nu alt

er antagen en ny Mester ved Fabriquen i Reykevig,

som det er paalagt at lade de Lærlingers Underviisning

i Spinden og Væven være sig angelegen, som til den

Ende skulle, ifOlge Kammerets Foranstaltning af15. Julii

1783, fra visse Sysseler udsoges og antages ved be-

meldte Fabrique, ligesom og bemeldte Mester allerede

haver antaget to Personer, som Directionen haver sam-

tykket i at maae forblive der paa samme Vilkaar med
de (ivrige Lærlinger, men derhos vedtaget, at for det

fOrsle ikke flere end det i Forstningen fastsatte Aulal

for de bestemte Sysseler maatte antages. Hvilket vi

ikke have skullet undlade herved tjenstligst at tilmelde

Hr. Khr. til den Ende, at vedkommende Sysselmænd,

fra hvis Sysseler bemeldte Lærlinge antages, kunde

blive herom underrettede. Rentekammeret den 23.

Julii m6\
'

2. August. Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Skuli

Magnusson, ang. Forholdsregler ved Udbetalinger

af Jordebogskassen. Khavn d. 2. August 1785.
— Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 646.

De ved Hr. Landfogdens Skrivelse af i8, Passali

ommeldte manglende Udgifts- Ordres for Biskop Mag-

nusens og Lavmand Olafsens Enkes Pensioner, samt

Gufunes Degnepenges Udbetaling m. v., blive Hr. Land

-

fogden under D. D. tilstillede; men i den Anledning

kunne vi ikke undlade at formelde, at det vel er saa-

Ligelydende Skriv, er under s. D. afgaaet til Amtmand
Thorarensen' (Isl, Copieb. sst. Nr. 629).
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«

ledes rigtigt, al Intet maa beregnes til Udgift i Jorde- 4785.

bogs- Regnskaberne, uden efter derom fremlæggende 2"Xugusr
Udgifts -Ordres fra Kammeret, men da saadanne Om-
stændigheder som disse, saavel som flere muelige Til-

fælde kunne indtræffe, til Hinder for, at de behiivende

Udgifts-Ordres fra Kammeret ikke betimelig kunne komme
Dem til Hænde, og derved lettelig kunde skee Ophold

i H. Maj*' Tjenestes Befordring, og Vedkommende, som

nyde Pension, eller andre Gratialer vare forundte, ikke

kom til at nyde Godt af den dem tiltænkte kongelige

Naade, saa ville Hr. Landfogden for Eftertiden, naar

nogen Udbetaling requireres af Stiftamtmanden eller

Amtmanden, under Paaberaabelse af enten kgl. Reso-

lution, eller dette eller andre kongelige Collegiers Or-

dres, samt naar Vedkommende, som noget Gratiiile er

forundt, forevise de dem derom tillagte collegiale Com-

municationer, udbetale Belobet uden at oppebie Udgifts-

Ordren, dog at De da strax ved forste Leilighed derom

gj()r Indberetning her til Kammeret, og derved lader

fcilge Gjenparter af de til Dem ergangne Requisitioner,

eller for Dem foreviste Communicationer, da De derefter

skal blive forsynet med de behcivende Udgifts-Ordres.

Rentekammeret den 2. August 1785 ^

Plakat ang. Terminus appellationis i Kammer- 19. August.

Sager. Frederiksberg den 19. August 1785. —
Sendt til Publication i Island ved Canc. Skriv. 29. August 1789,

men findes ikke anmærket som publiceret. — Siell. Reg. 76,

824. Original- Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1785,

S. 157-159^ Schou IX, 85-86.

Plakat, anlangende at Terminus appellationis i

Kammer-Sager skal være forlænget til den i Loven fast-

satte Tid af 6 Maaneder.

O Gjenparter heraf ere ved Rentek. Skrivelse b. D. tilstiltede

Stiftamtmand Levetzow og Amtmand Stephan Thorarensen

Osl. Copieb. sst. Nr. 647— 648}.

B, 15
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1785

19. August.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, end-

skjondt det ved Vores under 17. Februarii 1774- ud-

gangne Forordning er befalet, at de, som ville paaanke

de ergangne Underrets- Domme i Sager, som fcir for

Kammerrelten bleve behandlede, for Vores Hdiesterét,

skal være pligtige strax at udtage Hcjiesterets Stævning,

og lade samme forkynde for Vedkommende, inden fem

Ugers Forlob fra Dommens Forkyndelse at regne i Vort

Rige Danmark; men inden 8 Uger Sondeofjelds og 10

Uger Nordenfjelds i Vort Rige Norge: saa dog, da Os

er bleven foredraget, at det er til Hinder i Kammer-

væsenets Orden, om Rammerne i slige Sager, som for-

hen henhorte under Kammerretten, skal være ind-

skrænkede til kortere Appellationstid fra fcirste Instants

til Hdiesterét, end de sex Maaueder Danske Lovs 1. Bogs

6. Capitels 12. Artikel, og Norske Lovs 1. Bogs 6. Ga-

pitels 10. Artikel bestemme, ville Vi nu allern. have

anordnet og befalet, ligesom Vi og hermed anordne og

befale, at Terminus appellationis i Kammer-Sager, som

fra Underretten lige til Vores Hdiesleret indstævnes,

skal baade for Vore Kammere og Contra-Parlerne være

forlænget til sex Maaneder, som Loven befaler om

Underrets- Dommes Appel til Overretten. Hvorefter

alle og enhver Vedkommende sig allerund, have at rette.

Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever, Sliftsbefa-

llngsmæ.nd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdom-
'

mere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad,

Fogder, Sorenskrivere og alle Andre, som denne Vores

Plakat under Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at

de den paa behiirige Steder, til Alles Efterretning,

strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Fri-

derichsberg den 19. Augusli 1785.

26. August. Plakat ang. Adskilligt til Skifternes hastigere

Tilendebringelse i Kjobenhavn. Frederiksberg

r
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den 26. August 1785\ '— ikke publiceret i Island. HSS.

Plak. 2. Juni 1819, som udvider den til at gjelde udenfor Kjci- 26. August

benhavn, er publiceret ved Landsoverretten i Island, og over-

sat i den af Retten udgivne Samling af Love og Anordninger
T^- V. Imidlertid har Cancelliet i Skriv. 10. Januar 1829 for-

langt de islandske Overøvrigheders Betænkning over, hvorvidt

clen burde udvides ellerikke. - Siell. Reg. 76, 830-831. Original-

^%k hos HHpffher. Qvart-Forr. for 1785, S. 159-161

5

Schou IX, 86—87.

Vi Ghrislian den Syvende &c. G. A. V., at Vi, til

Skifternes hastigere Afgjorelse i Vores kongelige Resi-

dentz-Stad Kjobenhavn, allern. have funden for godt al

anordne og befale, ligesom Vi og hermed anordne og

befale:

'I) De Decisioner, som enten af Kjobenhavns Hof-

og Sladsrets Skifte -Commission, eller af andre bevil-

gede Skifte -Comniissarier her i Staden, enten under

Skiftels Behandling efter dod Mand", eller i ConcurS"

og Fallil-Boer imellem Arvinger indbyrdes, eller imellem

Arvinger og Creditorer afsiges, skal, naar Vedkommende

samme ville paaanke. indstævnes for Vores Hsiesteret,

inden tolv Uaer fra Decisionens Dato, om Vedkommende

opholde sig i Vort Rige Danmark, og, naar de ere uden

Riget, inden 6 Maaneder, og det saa betimelig, at Ap-

pellalions- Stævningen inden benævnte Tid kan være

forkyndt for Retten, som har afsagt Decisionen, da den

i vidrig Fald maa fortfare med Skiftels Behandling og

Slutning. — 2) I de Stervboer, Concurs- eller FaUit-

Boer, hvor del kan skjdnnes. at de Afdode eller Fal-

lerende ikke have haft nogen Handel, Gommissioner,

Gller andre Forretninger udenfor Riget, skal det være

^ok, at Creditorerne ved Proclama indkaldes med 12

Ugers Varsel, hvilket Proclama da alene skal læses ved
^of- og Stadsretten, samt Siellands Landsthing, eller, om
^^^l- naaatte findes, at den Afdcide eller Fallerende paa

O Plak. 26. Marts 1790.

16*
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1785. noget andet Sted i Danmark har haft Eiendele eller

J^^^'^T"^^ andre særdeles Connexioner, da ligeledes ved samme
26. August. ' ^

Steds Overret, saa skal del og tillige trende Gange

efter hinanden indfOres i de Berlingske Tidender, Adresse-

Contoirets Efterretninger, samt den AUonaiskeMercur.

—

3)* Naar et Stervboe maalte befindes i saa slet Til-

stand, at dets beholdne Midler, efterat Begravelses-Be-

kostning, Husleie, Folkelon og andre prioriterede For-

dringer efe fradragne, ikke belobe sig mere end 100

Rd. , da skal ingen Proclama udstædes, men Credito-

rerne alene indkaldes trende Gange i de Berlingske

Aviser og Adresse-Contoirets Efterretninger, samt i for-

noden Tilfælde udi den Allonaiske Mercur. Hvorefter

alle og enhver Vedkommende sig allerunderd. have at

rette. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 26. Au-

gusti 1785.
I

10. Septbr. CaiiceUie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Befrielse for Tugthus-Straf. Khavn

10. Septhr. 1785. — Caiic.Bvevb. for 1785, Nv. 1754,

S, 1311— 1312.

P. M. Paa Hr. Kammerh." Pro-Memoria af 1. Au-

gusti næstafv., betræffende Arndis Jensdatter, som ifdlge

kongelig Resol. af 6. Maji h. a. er benaadet fok* idOnit

Tugthus -Straf, paa Grund af at en Person, navnlig

Magnus Poulsen, vilde ægte hende: skulde man tjenst-

hgsl tilmelde Dennem, at endskjondt bemeldte Magnus

Poulsen efter Beretning ved Doden er afgaaen, kan

fornævnte Arndis Jonsdaller dog forblive i sin Friheds-

Stand. Det kongelige Danske Gancellie den 10, Sep-

tembr. 1785.

80, Septbr. Platat ang. Memorialer og deres Paategning.

Christiansborg den 30. Septbr. 1785. — ikke

O Plak. 26. Oktbr. 1792.
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publiceret i Island, men optaget her i Henhold til Forordn. 1785.
3. April 1771 og 28. Decbr. 1792. — Siell. Reg. 76, SSl*-—882. 30. S.eptbr.
<iriginal^ Aftryk hos Hopfl'ner. Qvart-Forr. for 1785, S. 176

—178- Schou IX, 89-90.

Plakat, hvorved Forordningen af 3. Aprilis 1771

om indgivende Memorialer og deres Paategning igjen-

tages og til Efterlevelse indskjærpes.

Vi Christian den Syvende åc. G. A. V., at som det

ved Vores under 3. Aprilis 1771 udgangne Forordning,

'^ngaaende hvorledes med de af Supplicantere ind-

givende Ansogninger og deres Paategning af vedkom-

mende Ovrighed skal forholdes, er iblandt Andet udi

dens 3. Artikel befalet, at Ovrigheden skal være plig-

tig, paa Supplicanlernes Forlangende, uden ForhaHng,

og uden derfor enten at fordre eller tage Skriver-Penge

elier nogen anden Beliinning, at meddele Erklæring paa

Ansogningerne efler deres Pligt, og overalt saaledes, at

det ikke siden skal findes fornødent at indhente nær-

mere Efterretning og Oplysning
,
og at Ansogningerne

derefter med saadan Paategning skal tilbageleveres

vedkommende Supphcanter til Befordring; men det der-

imod paa nogen Tid er befunden, al denne Vores For-

ordnings Forskrift i Almindelighed ikke bliver efterlevet,

da de fleste Ansogninger indkomme til Vore Gollegier

og Departements uden Erklæring af vedkommende Ov-

righed, hvortil maaskee iblandt andet kan have givet

Anledning den Ovrigheden i Slutningen af berijrte Ar-

l-ikel paalag^le Forbindelse^ at levere Ansogningerne med

paalegnet Erklæring tilbage til Supphcanterne, som selv

skulle indsende samme; da, som det meget tjener (il

^^gernes hurtigere og betimeligere Afgjorelse, naar

vedkommende Gollegier og Departements paa engang

e^tiolde, tilligemed Ansogningerne, ogsaa Ovrighedens

^^kUering derover, i Stedet for at nu, til unyttig Tids-

spilde, een eller flere Gange maa corresponderes om
den fornodne Oplysning, forinden slige Ansøgninger,

som uden Erklæring indkomme, kan bhve foretagne til
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1785. endelig Afgjiirelse: — saa ville Vi herved allern. have

siT^ptbr
saavel berorte Vores Forordnings 3. Artikel,

som og den 5. Artikel i samme, hvorved er befalet, at

Ovrigheden i fornoden Fald skal indhente Under-Be-

tjenlernes eller andre Vedkommendes Beretninger, og

samme in Originali lade folge med deres Erklæring,

saa og have alle Vedkommende samme til noieste Efter-

levelse indskjærpet, dog saaledes, at Ovrigheden, naar

den, efterat fornoden Oplysning er bleven indhentet,

har givet sin Erklæring paa Memorialerne, skal levere

samme forseglede tilbage til Supplicanlerne , som da

selv skal besorge dem saaledes forseglede til vedkom-

mende CoUegium eller Departement indsepdte. Endelig

have alle Vedkommende ved deres indgivende Ansøg-

ninger stricte at folge det ved meerbemeldle Vores For-

ordning foiede Schema, saavel i Henseende til sammes

Rubrum, som Concipistens Underskrift, da det icivrigt

skal have sit Forblivende ved forbemeldte Forordning

af 3. Aprilis 1771. Hvorefter alle og enhver Vedkom-

mende sig allerunderd. have at rette. Thi byde Vi og

hermed allern. befale Vore Grever, Stiftbefalingsmænd,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laug-

mænd, Preésidenter, Borgemeslere og Baad, Fogder og

alle Andre, som denne Vores Plakat, under Vort Can-

cellie-Segl, tilskikket vorder, at de den paa behcirige

Steder, til Alles Efterretning, strax lade læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongel. Residentz-Stad Kjobenhavn den 30. Septbr. 1785.

10. Decbr. Cancellie-Skrivelsc til Rector og Professorer

ved Kjobenhavns Universitet, ang. Hrappsoe Bog-

trykkene. Khavn den 10. Decembr. 1785. —
Canc. Brevb. for 1785, Nr. 2297, S. 1668-1669.

P. M. 1 Anledning af en under Ventilation værende

Forandring med Bogtrykkeriet paa HrappscJe paa Island,

har nian sbgt sig underrettet om sammes nuværende

i

L
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Tilstand, og ved den Leilii^Iied erfaret, at det for om- 1785,

Irent 11 j\ar siden, foruden Presse med Tilbehor, ^S^^j^^^^
All som behcivedes til Aflrykuing, bestod i Skrifter af

("olgende:

dobbel Mittel Fractur, 2 Klummer,

secunda Fractur, 4 Klummer,

seciinda Antiqua, 2 Klummer,

lille Mittel . Fractur, til 1 Ark,

Miltel Schwabach, 2 Klummer,

Mittel Antiqua, 4 Klummer,

Mittel Gursiv, 1 Klumme,

Cicero Schwabach, 3 Klummer,

Cicero Antiqua, 3 Klummer,

Cicero Cursiv, 1 Klumme

og Corpus Fractur til 1 Ark,

Klummerne regnede til Qvart-Form, foruden Meget af

Titelskrifter, Rciskiner. Stykker og deslige, hvortil Eieren

siden har las;t af nve Skrifter: Cicero Mittel Fractur næ-

sten til 2 Ark, og grov Mittel Fractur ligeledes næsten

til 2 Ark, samt dertil anvendt nogle af de forslidte

Skrifter, do;; ei saa meget af del gamle, som han har

faaet nyt igjen, men da man deraf intet fuldstændigt

Begreb kan gjbre sig om Bogtrykkeriets virkelige Værdie,

saa skulde man tjenstligst anmode DHhrr. Rector og

t^rofessores ved Kjobenbavns Universitet, at ville ved

Bogtrykkerierne her i Staden indhente Efterretning om,

hvor meget de foranf5rle Skrifter omtrent kunde ansees

at være værd, og deriblandt de gamle især, beregnede

paa begge Maader, baade som bloUe Materialicr og som

endnu brugbare, samt derhos at anslaae hvor meget

hver Presse kunde beregnes for. Det kgl. Danske Gan-

celhe den 10. Decembr. 1785.

Caacellie-Skrivelse til Stiftamtmand Levetzow lo. Decbr.

Biskoppen i Holum Stift Arne Thorarensen,

^"S- Myrkå Kirkes Inventarii - Clvilder. Khavn
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4785. 10. Deceinbn 1785. — Canc. Brevb. for 1785, Nr.

ITd^ 2320, S. 1679.

P. M. Da Hr. Stephen Haldorsen, som er confe-

reret Laufaas Præstekald, har ansogt, at maatte befries

for at svare flere end 4 Inventarii- Qvilder til Mirkaae

Kald i Oefjords Syssel, hvor han i 38 Aar har været

Præst, istedetfor 6 Qvilder, som efter Jordebogen skulle

folge dette Kald, da Qvilderne ved Faaresygen og Dyr-

tid ere blevne ddeiagte; og det af DHOiærv/ herpaa

tegnede Erklæring er fornummen, at Supplicanten af de

4 ved Mirkaae manglende Qvilder har erstattet tvende,

men flere kan han ikke uden sin Ruin anskaffe, hvor-

imod Eftermanden Hr. Thoraren Johnsen, ved Under-

siettelse af den geistlige Collect, snart kan etablere de

tvende ved Mirkaae manglende Qvilder: — saa skulde

man tjenstligst tilmelde Hr. Kherre og DHbiærv., at efter

slige Omstændigheder kan Hr. Haldoi'sen befries for at

anskaffe de ved Mirkaae manglende tvende Inventarii-

Qvilder, men derimod maatte det paasees, at Efterman-

den paa den foreslagne Maade seer samme retablerede,

saa at Kaldet faaer sit fulde Antal Qvilder. Det kgl.

Danske Cancellie den 10. Decembr. 1785,

17. Decbi. Cancellie-Skrivelse til Commissionen for Is-

lands almindelige Væsen, ang. Olvildebesætniligen

paa de offentlige Godser. Khavn 17. Decembr.

1785. — Canc. Brevb. for 1785, Nr, 2353, S. 1693- 1695.

P. M. For at efterkomme den kongelige Commis-

sions Forlangende i Pro-Memoria af 20. Aprilis a. c,

har man herved den Ære at tilstille samme de fra

Stiftamtmanden, Biskopperne og Amtmanden paa Island

indhentede Fortegnelser, som de forhaanden have været

istand til at give paa de Præste- Kirke- Hospital- eller

Fattig-Godses Qvilder, som efter Jordebogerne skal til-

hore samme, og hvormange deraf ere i Live, tillige med

deres Betænkninger om Grunden ti! saadan Rettighed,
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^* — Saavidt man skjcinner af bemeldte Commis- i 785.

sions Skrivelse, ere der tre Hovedposier. som her er 17. Decbr.

^porgsraaal om, nemlig: 1) om Invenlariiqvilder kunne

^g^es at være authoriserede ved Loven, eller ikke; -

2) oni det kan agtes gjcirligt, nyttigt og taaleligl for

**ublicum at afskaffe dem, og endelig, om ikke, da

^) paa hvad Fod de helst skulle sættes for Eftertiden.

^6n, som denne Sag er af yderste Vigtighed for det

"Offentlige Væsen og gudelige Stiftelsers Conservation,

saa ånseer Cancelliet sig pligtig præliminariter at give

Gommissionen sine Tanker tilkjende om hver Post især:

ad i) Foruden at Biskop Finsen rigtig har viist, at

^nventarii-Qvilder i og for sig selv virkelig ere authori-

serede ved Love, saa er det og bekjendt, at da Inven-

tarii-Qvilderne som en staaende Indretning ere overalt

forefundne ved' Reformationen, da Grunden blev lagt

til det publique Godses endnu vedvarende Dannelse,

saa ere de og overalt for indsatte som en juridice

gjeldende Indretning ved alle da og siden gjorte offent-

lige Anordninger, Fundationer, Jordeboger, med eet Ord:

ved alle Acter fra Regeringens Side, ligesom denne

Indretning, saavidt Præsternes Gaarde og Mensalia an-

gaaer, udtrykkelig erkjendes ved enhver Præstes Kalds-

brev. Endog Forordningen af -15. Maji 1705 erkjender

Qvilderne selv, da den alene forbyder Misbrugen der-

ved. Det kan altsaa ingenlunde siges med Sandhed,

at Invenlarii-Qvilderne mangler noget af den beh(5vende

legale Authorisation. Derimod er det ligesaa sandt, at

den islandske Lov Jonsbogen taler intet om dem, men
filene om sædvanlig Leiefæ, men det udgjor intet Argu-

ment mod deres Lovgyldighed. Biskop Finsen viser

meget rigtig Aarsagen til Lovens Stiltienhed heri, nem-

lig denne, at denne Lov har ladet Fæste -Contracterne

komme an blot paa Accord. De Argumenter, som

Stiftamtmanden, Kammerherre Levetzow derimod drager

Jonsbogens Disposition om sædvanlig Leieqvæg imod

Inventarii-Qvilder, falder bort af sig selv, da der tales
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n85. om et ganske andel Slags. — ad 2] De Grunde, som

17. Decbr. Amtmanden og Biskoppen have brugt ti! at bevise og

oplyse, at det ikke er nyttigt og tjenligt for Publicum

ganske at ophæve Qvilderne, ere noksom overveiende

til al fraraade saadanl, helst da disse Grande findes

tilvisse bekræftede ved Aarhundreders Erfarenhed. Der-

imod finder man ingen Grund til al bifalde Kammer-

herre Levetzows Forslag, thi: a) bygges det paa en

urigtig Grund, nemlig at Qvilderne ere til Ruin for

Bonden, hvilkel Biskop Finsen har viist i Regning ikke

at være saa; b) er det ikke juridice lovligt al sælge

de beneficerede Qvilder for Kongens Regning, thi de

hore ikke Kongen til; c) er ei muligt paa den af ham

foreslagne Maadje at gjore vedkommende Præsier og

Stiftelser skadeslose, som dog intet laale at tabe, og

raadeligt var det vel næppe, at paalægge Staten et

evigvarende onus, for at holde dem skadeslose, naar

det findes, som formodes vist at ville skee, at de ei

kunne bestaae ved en saadan egenvillig Operation;

d) Virkningen af saadan Maneuvre vilde uomgjængelig

blive, at nian med en coup de main kaster bort endeel

af Stiftelsernes eller Statens Capital, ei at tale om den

Gonseqvense det vilde have, saavel for de kongelige

. Domainer som alle Private, naar eo saadan Indretning

fik Fremgang, thi derved blev en ikke ubetydelig

Deel af deres Eiendomme med Et gjorte til Intel. —
ad 3) Klart synes det, at det er en Mangel ved den

hidtil værende Indretning med Qvilderne, at derved ere

ved Tidens Længde indsnegne adskillige Misbrug og

deriblandt fornemmehg disse tvende: a) at Qvildernes
L

Antal ikke er rigtig passet efter de Gaarders Beskaf-

fenhed og Godhed, som de ere hæftede til, men ofte

altfor mange blevne satte endog paa de sletteste Gaarde,

hvilket ei andet kan, end geraade til Byrde for Lei-

lændingen; b) al der ikke haves nogen bestemt Regel

om Ansvaret for Qvilderne. Det som Biskop Finsen

foresiaaer om det sidste, synes temmeUg passeiigl, i
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(iet mindste værd at tage i Betraglning, men hans An- 1785.

slag for det forste eller Mæntjtlen af Qvildenie synes 17. Decbr,
•-^m^^^^^^''^~V ^^^^^^^^^^^^

^<^8ei hoit, ligesom og Biskoppens og Amtmandens paa

J^ordlandet synes at være noget mindre. Men maaskee

roau kom nærmere til Maalel ved at lade undersbge,

hvorledes deres Forhold lindes ansat i de gamle Jorde-

boger, og Landfoged Magnusen kunde vel give nogen

Oplysning om, hvilken Grund der kunde blive den vig-

tigste til at faae dette Forhold retteligen bestemt, saavel

som hvad videre der kunde bedst skee i Anledning af

Biskoppernes og Amtmandens Forslag, dersom Qvilderne

bleve indskrænkede
;
dog vilde kanskee loca! Undersog- -

ning ved hvert Steds Provst og Sysselmand blive det

allersikkreste. Slutningen af Biskop Thorarensens Paa-

tegning paa den fuldstændigere Liste over de nu mang-

lende beneficerede Qvilder i Holum Stift viser ellers,

at han baaber at faae disse Qvilder Tid efter anden

retablerede med den af Geistligheden i Danmark og

Norge sammenskudte private Collecl, og saa meget

mindre svnes derfore Forniidenheden at udkræve disse

Qvilders Afskaffelse, da de saaledes kunde ventes re-

tablerede uden Byrde for den kongelige Kasse. Can--

celUet den 17. Decembr. 1785.

Instruction for Tugtmesteren i Arnarhols 1786.

Tugthus i Island, Sigvard Bruun. Reykjav^k^^^J[^^^

Januar 1786\ — Denne Instruction er i Henhold

til Tugthus-Fundatsen underskrevet af Stiftamtmand Levetzow,

Stiftprovst Markus Magnusson paa Biskoppens Vegne, adjun-

geret Landfoged Jon Skulason, og Sysselmand Vigfus Thor-

arensen. — Efter Copie i det forrige CanceUies Archlv: Caftc.

Breve 1786, JuU, Nr. 1233.

1) Tuglmesterens egentlige Forretninger ere: at -

holde Lemmerne i Arbeide, og at holde Orden og Ro-

lighed iblandt dem. Alt det Ovrige, som ham paahgger,

O see Fundats for Tugthuset 3. Marts 1784, iv. 7.

r



1786. hænger af dette. Derimod er Lemmernes Klæde og

Januar. Fcide, Tugthusets Indtægters og Udgifters Bescirgelse og

alt Andet, som angaaer Oeconomien, adskilt fra Tugt-

mesterens Forretninger og paaligger Oeconomus.

Om Arbeidet: — 2) Arbeidet, som er det Væsent-

lige der horer under Tugtmesterens Omsorg, bliver

indtil videre, efter Fundatzens 11. §, at forarbeide Uld

til Garn og at spinde Hor og Hamp. Dog ifald en eller

anden saadan Lem skulde komme i Tugthuset, som

forstod etslags Haandværk, og derved kunde gavne

Tugthuset mere end ved Uldarbeide, da b(5r Tugtme-

steren lade oplyse ved Reikevigs Kirke, og ellers gjore

bekjendt, at saadan Haandværks-Arbeide kan forfær-

diges i Tugthuset, i hvilke Tilfælde det, som fra Frem-

mede bliver leveret*, modtages til Forarbeidelse af saa-

dan Slags, som kan forrettes i Huset, men udenfor maae

Lemmerne ikke komme. Især maatte en slig Profes-

sionist benyttes til hvad Arbeide af hans Slags Tugt-

huset selv kunde behove. AU andet Arbeide bor

Tugtmesteren ikke sætte Lemmerne til uden særdeles

Ordre, ligesom og hverken Oeconomus eller Tugtmeste-

ren maa sende nogen Lom paa Fiskerie eller Leie-

Arbeide, uden nærmere Ordre. Men forovrigt er det

i alle Maader ei alene Tugtmesleren tilladt, men og

befalet, al henvende sig til Sliflamlmanden eller Dire-

ctionen med hvilke Forestillinger han, angaaende Ar-

beidet, til storre Beqvemmelighed eller Nytte, kgnde

finde sig anlediget til at fremkomme med. Og da Di-

reclionen attraaer, at Arbeidet i Tugthuset ikke frem-

deles bliver blot ved Spinderie, men ogsaa med Tiden

Vævning, saa bar Tugtmesteren jevnlig besoge Fabri-

quen i Reikevig, og derfra, saavel som efter Leilighed

hos Fabriquemesteren selv, at erhverve sig god Kund-

skab om Vævningen ved Fabriquen, for siden at kunne

i dette Slags Arbeide oplære Tugthuslemmerne. —
3) Tugtmesteren haver betids al kræve og ved rigtig

Vægt i Maanedens Begyndelse at annamme hos Oeco
' I
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nomus saa megen Uld, Hamp og HSr, som for en heel i 786.

Maaned behoves til Arbeide for Lemmerne, og ved hver 3. Januar.

Uges Udgang haver han igjen, ligesom Fundatzen i 3. §

Nr. % og 4. § Nr. 5, befaler, at levere til Oeconomus

alt det Garn, som i Ugen er bleven forarbeidet, ved

rigtig Vægt, Enhvers for sig særskilt, tillige med Udtog

af Dagbogen over hvad Lemmerne hver Dag i den Uge

have forrettet. — 4) Tugtmesteren haver hver Morgen

at foresætte Lemmerne et vist Maal af Arbeide, som

inden Aften skal være færdig; hvis ikke, straffes Lem-

men med Tamp, efter nedenfolgende Bestemmelse, uden

at Tugtmesteren derudi maa forskaane Nogen, og aller-

mindst for Gave, under sin Tjenestes Forbrydelse. Ar-

beidet deler hån saaledes ud, at til det groveste og

strængeste Arbeide bruges de Stærkeste, hgesom og

deres Forseelse, Aar og Alder derved tages i Betragt-

ning, dog at lagen paalægges mere eller sværere Ar-

beide, end hans Legemskræfter formaae. — 5) Naar

Tugtmesteren mangler Materialier og Redskaber, eller

hvad Andet, til Arbeidets Drift, saa requirerer han

samme af Oeconomus, hvorimod alt det gamle og ud-

brugte leveres Oeconomus tilbage. - Dersom han da

ikke faaer hvad han requirerer hos Oeconomus, saa

gj5r han Anmodning derom til Stiftamtmanden. Han

bcir altid see til, at der haves nogle Redskaber tilovers

fra de som daglig bruges, paa det man kan sætte en-

hver ny indkommende Tugthuslem i Arbeide strax. —
6) Arbeidstiden iagttages noie efter § 2 Nr. 3 i Fun-

datzen, nemlig fra Kl. 6 om Morgenen til Kl. 12 om

Middagen, og fra Kl. \^'q, om Eftermiddagen til Kl. 10

om Aftenen hver Sognedag. Frihedstiderne blive altsaa '

•

alene: Bcinnetiden om Morgenen f'6r end Kl. 6, og om

Aftenen efter Kl. 11, samt Spisetiden imellem Kl. 12

til IVs om Middagen, og fra Kl. 10 til 11 om Aftenen,

saa og Helligdagene, hvilke dog ikke orkeslos hendri-

ves, men anvendes til Kirkegang, Læsning, Gatechisa-

tion og Oveise i deres Saligheds Sag, efter § 2 Nr.
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1786. 14 og 15. Nogle faae Timer i Ugen kan og af Arbeids-

3. Januar, tiden gives de Lemmer, som maatte være uconfirmerede,

til Underviisning i deres Saligheds Sag af Gatecheten.

Og paa det at disse Fritider ikke skal bruges til Andet

end det de ere overladte til, skal Tugtmesteren paa

alle Andagts -Tiderne efter 2. § Nr. 13 og 15, saavel

som og ved Maaltidertie efter 4. § Nr. 4, være hos

Lemmerne tilstede, naar han kan.

Om Opsigt og Orden: — 7) For alting maa Tugt-

mesteren noie iagttage, al al Anledning er Lemmerne

betagen tii at kunne undrcimme. Han bor hver Morgen

være tilstede, naar Lemmerne udlukkes, og om Morgen

og Middag folge dem til sit Årbeide. Ligesaa b6r han

jævnlig og ofte om Dagen sée til dem, og holde dem i

et bestandig uafladelig Arbeide, saa længe Arbeidsliden

varer, inden hvilken Ingen maa den allerringeste Tid

være orkeslbs, og heller aldrig nogen Lem bruges til

privat Arbeide for Oeconomus, Tugtmester eller nogen

Anden, uden efter Directionens eller Stiftamtmandens

særdeles Tilladelse, i Overeensstemmelse med Fundat-

zens 2. § Nr. 2. Naar Aftenbon er ude Ki. 11, maa

han, ifolge Fundatzens ± § Nr. 3, ikke tilstede nogen

af Lemmerne at være ude af deres Sengekammer, og

"ikke heller om Morgenen for end Kl. 6. Om Aftenen,

efler at Lemmerne ere gaaede til Sengs, visiterer han

om hver Lem er i sin Seng, og om de alle ere i Be-

hold og Bevaring, samt at Dorene overalt ere lukkede

og Naglerne komne i Bevaring hos ham. Han bor,

saavel Nat som Dag, være færdig at styre til Rolighed,

naar nogen Allarm maatte hores, eller naar en Lem

blev pludselig syg og behovede Hjelp. Ild og Lys maa

han for alting nciie, og især hver Aften, naar Lemmerne

ere tilsengs, tilsee, at den er slukket, baade ved Kak-

kelovne. Skorstene og Lamperne. — 8) Den Tran, som

til Lamper, Lygter og Uldarbeide skal anvendes, skal

han have god Opsigt med, at den ikke af Lemmerne

ædes eller uncidvendig forodes, spildes, bortgives eller
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sæ.ges. — 9) Naar nogen Lem bliver syg, melder 1786.

han det for Oeconomus, som besorger Lemmen ind- 3. Januar,

bragt paa Sygestuen, og strax sendt Bud efter Land-

physikus, for at erfare om Sygdommen er virkelig, da

han curerer ham, eller om den er alene et Paaskud.

Sender Oeconomus ikke Bud efter Landphysikus , da

bor Tugtmesteren gjcire det, og indberette det til Stift-

amtmanden, og dersom Landphysikus efter Budsendelse

ikke kommer, anmeldes det ligesaa for Stiftamlmanden.

— 10) Al Handel og Bhntsættelse, saavel imellem Lem-

merne indbyrdes, som imellem Lemmerne og Tugthusets

Betjente eller Andre, skal aldeles være forbuden. Ikke

heller maa Tugtmesteren eller hans Kone holde nogen

Samqvem eller Værtskab med Lemmerne, men conser-

vere ligesaavei sin Agtelse som Myndighed, efter 4. §

Nr. 6 i Fundatzen.

Om Straffene: — 11) I Henseende til Straffene for

Lemmernes Forseelser, som Tugtmesteren efter Fundai-

zens 4. § Nr. 1 paalægger dem, foreskrives ham Føl-

gende til Regel: Opsætsighed og Ulydighed imod hans

Befalinger stratfes med 18 Slag af Tampen paa bar

Skjorte. Ligesaa for Skjældsord og utilborlige Ord

imod Tugtmesteren eiler Oeconomus. For Forsog paa

at undromme, 18 Slag. For Undsnigelse fra at arbeide,

9 a \^ Slag. For Ladhed, for Forsdmmelse i det fore- *

salte Maal, for Banden, for Mundskjænderie indbyrdes

og for at forsomme Kirkegang eller Bdunetiden, for

hvert 3 lil 9 Slag, efter Omstændighederne. For

Slagsmaal og Klammerie imellem Lemmerne indbyr-

des 3 til 9 Slag efter Omstændighederne, alt paa blot

Skjorte. — For Resien er ham overladt i alle andro

smaae Forseelses-Tilfælde, af de som ikke skal indbe-

rettes, at uddele og læmpe Straffen efter Forseelsens

Beskaffenhed og Forbryderens Legems-Tilstand. — Men •

paa ingen Maade er det ham tilladt at fritage En for

Straf, som har forseet sig, ei heller maa han paalægge

nogen Straf hoiere end til 18 Slag, til hvilket han maa
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1786. forijge den naar en lemfældigere tilforn ikke har villet

3. Januar, frugte. — Disse Straffe ere alene at forslaae om de

faste Tugthuslemmer og de efter Fundatzens 1. § Nr. 4

lil Bevaring indsatte Slaver, som skal til Danmark, men

ikke om de Fattige, som efter 1. § Nr. 2 indtages for

at arbeide for sin Undérholdning, og ikke ere Forbry-

dere. Dog forstaaer sig selv, at disse, naar de ere

ulydige, lade, forsommelige eller i andre Maader forsee

sig, bcir straffes, men med Lemfældighed og altid inde

i Huset. — Grove Forseelser, ^m kunne paadrage sig

enten Livs- eller Slaveries -Straf, saavel som Tyverie,

Undvigelse, Forsog paa Undvigelse anden Gang, Over-

fald og Angreb mod Tugtmesteren eller Oeconomus,

som kunne fortjene hciiere Straf end 18 Slag Tamp,

skal han ikke videre befatte sig med, end at sætte For-

bryderen i Jern og indberette Sagen lil Stiftamtmanden.

— Ved alle Executioner i Tugthuset skal ban selv være

overværende, ligeledes alle Lemmerne, men lade Væg-

teren eller Portneren slaae. — Enhver Lem, som skal

have over 9 Slag Tamp, skal udslaae Straffen til Pæls

udenfor Huset. — Straffene maae ikke udsættes, men
b6r felge strax paa Forseelserne.

Om Tugtmesterens Skriverie: — 19) I Henseende til

Skriverie haver Tugtmesteren Folgende at bestille:

a) at forfatte nu strax en Fortegnelse over Alt, hvad

han ved Tjenestens Tiltrædelse haver imodtaget af Oeco-

nomus, Tugthuset vedkommende, ligesom All hvad han

efter Anviisning maatte annamme ved Fabriquen i Rei-

kevig, saa og Noglerne til Værelserne [Portnciglen und-

^ tagen, som vedkommer Oeconomus); hvilket Alt han

l3ger under Forvaring, og vedtegner, i hvad Stand han

modtager det. — b) at holde en Bog over hvad og

hvormeget han modtager af Uld, Hor og Hamp af Oeco-

nomus, eller, efter Anviisning, fra Fabriquen, til at for-

arbeides, og ligesaa hvad han igjen deraf hver Uge

tilbageleverer til Oeconomus. — c) at holde den i Fun-

datzens 4. § Nr. 6 befalede Dagbog over hvad Tugt-

r
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huslemmerue daglig forrette, og af samme ved hver 1786.

Uges Udgang at meddele Oeconomus Udtog for hver 3. Januar.

Uges Årbeide. Ligesaa antegner han i samme Dagbog
de Executioner til Pæls, som maatte forefalde, — d) at

meddele Oeconomus de Attester ved Åarels Udgang
om Tugthuslemmernes Antal, og Beholdningen af Uld

og Garn, som Fundatzen i 3. § Nr. 4, 5 befaler. —
at bevare alle de Ordres og Breve, som ham med-

deles af Directionen og Stiftamtmanden angaaende Tugt-

huset, samt holde en Fortegnelse over dem; og ende-

% bevare alle foranforte Breve og Papirer, ikke alene

til Brug for ham, men endogsaa til Afleverelse til Efter-

tnanden og Oplysning for ham.

Om Tugtmesteren selv og de andre Betjente: — 13) Saa-

som Tugthus - Arbeidet dependerer meget af, al Lem-

merne ikke lide Mangel paa Klæder, Fade og Varme,

saa haver Tugtmesteren at tilsee, at Oeconomus i disse . ,

Ting ikke lader Lemmerne Noget mangle, saavidt ham

paaligger og Nodvendigheden tilsiger, og naar Oecono-

mus derudi efterlader noget af sine Pligter, saa bor

Tugtmesteren anmelde det for Stiftamtmanden, og ikke,
^

enten af Frygt eller Yenskab, tie stille med samme,

under ellers paafcilgende MulkL — Tugtmesteren haver

og, lige med Oeconomus, Myndighed til at tiiholde de

andre Betjente, saasom Gatechet, Portner og Vægler,

at efterkomme hvad dem paaligger; og naar Tiirette-

sættelser ikke hjælper, og heller ikke Tugt med Tampen

vil forbedre Portneren og Vægteren, som Tugtmesleren

har Myndighed til at stralFe dem med , naar de ere

dovne, forsommelige, uvillige og opsætsige i deres

Pligter, da anmeldes saadant for Stiftamtmanden. —
14) For denne Tjeneste nyder Tugtmesleren den L6n,

som ham ved Antagelsen er lilstaael, nemlig 8 Mk.

Courant om Ugen, er 69 Rd. 2 Mk. for Aaret, samt det

halve Arnerhols Tun og fri Bolig i Tugthuset, hvorimod

han i alle Dele skal efterkomme sin Tjeneste efter

denne Instrux, og efter Directionens og Stiftamtmandens

r. B, \ 16
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4786- Viilie og Befalinger, saa og forovrigl, saavidl denne

Jnslrux ikke bestemmer, holde sig Fundalzen efterretlig,

til hvilken Ende ham herved af samme overleveres et

Exemplar. — Hans Omgang og Levnet i Tugthuset maa

være anstændigt; og dersom han efterlader noget af

Alt, hvad ham herved er befalet, saa maa han vente

sig straffet. — 15) Ved Imodtagelsen af denne Instrux

aflægger han den i Fundalzens 3. § Nr. 1 befalede Eed,

at vil handle trolig og redelig efter Fundatzen, Instru-

ction og Ordres, og paategner den originale Instruction,

som bliver hos Directionen, at vil efterleve samme un-

der sin Eed. Tugthus-Directionen paa Reikevig i Island

den 3. Januarii mQ\

Januar. Rcskript til Stiftbefalingsmand LevetzoAv,

ang. Odda Kirkes Inventarii-ftvilder. Christians-

borg den 13. Januar 1786". — Norske Tegn. XLii,

645»'-646.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi ind-

kommen AnsOgning, som Os alJerund. er bleven refe-

reret, haver Sognepræsten for Odde Præstekald, Herr

Gisle Thorarensen, andraget, at da han i afvigte Aar

allern. blev kaldet til bemeldte Odde Præstekald, skal

hans Formand, Os elsk. Biskop Arne Thorarensen, have

laget endeel af Præstekaldels Inventarium af K5er, Faar

og Hesle med sig, da der nu, istedenfor af ham mod-

tagne 8 Koer, alene findes 4, for 30 Lammefaar 8, og

for \Q Heste findes der nu kun 2; livorfore han der-

'} Paa Instructionen har Tugtmesteren skrevet følgende Re-

vers : „Oven og foranskrevne Instrux og Fundatzen for

det islandske Tugtliuus af 3. Martii 1784, samt hvad vi-

dere Ordres mig af Directionen maatte blive tillagte, lover

jeg i alle Punkter og Clausuler at efterleve, saasandt hjelpe

mig Gud og hans hellige Ord. Årnerhoel de n 3. Januarii

1786. S. Bruun".

Canc. Skriv. 24. Marts 1787.
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bos allerund. haver anholdet, at bemeldte Biskop Thor- 1786.

arenscn maalte tilholdes at tilbagelevere det saaledes
j^'T^JJJJ^r

medtagne. Thi give Yi dig hermed tiikjende, at Vi,

efter saadan herom allerund. gjorte Anscigning, samt

din derover indhentede Erklæring, allern. have funden

for godt, at for" Biskop Thorarensen skal skaffe det

Inventarii-Qvæg in natura tilbage, som han har taget

med sig fra Odde til Holum, eller og betale det efter

den PriiS; som det kan koste den nuværende Præst i

Odde Kald samme at indkj5be næste Foraar. Derefter

du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. Chri-

stiansborg den 13. Januarii 1786,

/ I

Reutekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 28. Januar,

vetzow, ang. Dæmpning af Flyvesand i Rangar-

valla Syssel. Khavii den 28. Januar 1786. —
Isl. Copieb. Litr, V, Nr. 745.

I Anledning af hvad Hr. Kammerherre og Sliflamt-

mand har forestilt ved Prom. af 22. August a. p. om,

hvorledes Fiyvesanden i Rangervalle Syssel kunde være '

at dæmpe, ved at saae Sandbavre, maae vi tjenstligst

have Hr. Kherren anmodet, behagelig at ville ved Sys-

selmanden sammesteds foranstalte et ForsQg dermed

paa den af Hr. Kherren foreslagne Maade, da hvad det

kan koste at anskaffe fra Schaflefjeids Syssel det for-

niidue Qvantum Sandhavre lil Udsæden skal blive Hr.

liherren godtgjort, naar det maatte behage Dem derpaa

at tilstille os Regning. Dog troe vi, at Forsoget ikkun

for det forste maatte skee i det Smaae, da Udfaldet

er uvist. Ibvrigl ere vi af lige Tanker med Hr. Kher-

ren, at det nu for Tiden ikke er at tænke paa at faae

dæmpet den Flyvesand i Schaflefjeids Syssel, som kom-

mer fra det Sted, hvor Schaptaaen ved Vulkanen er

bleven udtdri*et. — Rentekammeret ,den 28. Januarii

1786.

16«
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Reskript til Stiftbefalingsmand LevetzOAv og

Biskopperne Hannes Finnsson og Arni Thoraren-

sen, ang, Ittdforelse i Skolerne af Stephensens

Lærebog i Regning. Christiansborg 10. Februar

1786. — Indholdet publiceret paa Aithinget 1787 ved

Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjtirelse 19, Juli 1787^ trykt

i Althingsb. s. A. Nr. iv. 4, S. 8; Norske Tegn. XLII, 654*'—

655; Fogtm. VL 3, 365.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Laugmand Stephansen^ paa Vort Land Island til Vores

Danske Gancellie haver indberettet, at han, siden der

i Landets Sprog ingen Regnebog haves, som kunde

være Ijenhg at anbefales til Brug i de latinske Skoler

paa bemeldte Island, har sammenskrevet en liden Bog,

som indeholder, foruden alle Regnekunstens Dele, til-

lige de fc5rste Grunde i Algebra, under Titel: „Slutt

undirvisun i reikningslistinni og algebra"-: — saa ville

Vi, efterat have indhentet den anlangende Skolevæsenet

paa meerbemeldte Island aliern. anordnede Commissions

Betænkning, hermed aliern. have anordnet og befalet,

at meerbemeldte Regnebog, hvoraf herhos fcilger et

Exemplar, til Brug for de latinske Skoler i Island skal

indfyres. Derefter I eder allerund. have at rette og

Vedkommende Sligt til Efterretning at lilkjendegive.

Befalende &c. Christiansborg den 10. Februarii 1786.

[ad mandatum],

15. Febr. KongcIig Rcsolntion ang. Tilladelse til Fiske-

rie og Fiskevirkning i Island Christiansborg

') d. e. Amtmand 6lafur Stephansson; i Fortalen bemærkes,

at han har skrevet Bogen for stcirste Delen allerede 1758,

O trykt i Khavn 1785. 248 Sider i 8'% foruden Titelblad,

Dedieation Ctil Directionen for Handelen), samt Fortale

og Indholds-Fortegnelse, tilsammen paa 1 Ark.
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15. Februar 1786. — Rentek. Norske Relat. og Resol. 1786.

Prot. 67, Nr. 14. 15. Febr.

Vi lillade allern. herved, at Jochum Brinch Lund

Ladestedet Fahrsund under Lister Amt maa for det

f(5rste for eetAar drive Kabliaufangst under Island raed

^ hana tilhorende Skibe, og derhos forhyre dertil nogle

Mand i Island til Hjælp i Fiskningstiden, samt ved Hol-

tens eller Havnefjords Handeler virke saadan sin Fangst

^'1 Klipiisk paa Terreneuvisk Maade, all under folgende

Vilkaar:

1) At hans Skibe, naar de udgaae paa Fangst, alene

fifiaae indehave Salt og andre FornCdenheder til Skibs-

provision og Fiskerie, men aldeles ingen Handelsvare. —
2) At Skibene i denne Henseende skalle ved delTold-

Gller Ladesled i Norge, hvorfra de udgaae til Island,

vsere undergivne en noiagtig Visitation af vedkommende

Toldbetjente, hvorom den fornodne Foranslaltning bliver

at foie af Vort vestindisk-guineiske Rente- og General-

Toldkammer. — 3) At Skibene aldeles ingen Slags Han-

del maae drive med Indbyggerrie, enten paa Landet selv

og underliggende Oer, eller paa dets Fjorde og Havne,

samt pan S5en udenfor, ved at afkjobe Indbyggerne,

naar de ere ude at fiske, enten deres Fiskefangst eller

andre Vare, samt igjen til dem Vare eller Penge at af-

sætte. — 4) At det vel, som meldt, maa være disse

Fiskere tilladt at forhyre nogle Mænd i Island til Hjælp

ved deres Fiskerie saalænge samme varer, og saavidt

de maatte trænge lil saadan Hjælp, men al saadant dog

alene bor skee efter Overlæg med vedkommende Sys-

selmand og under bfins Opsyn, ligesom disse leiede

Folk uvægerligen maae leveres tilbage i Landet, saasnart

Fiskningen er forbi, hvormed Sysselmanden hgeledes

har Indseende; og — 5) Al Skibenes Mandskab, naar

samme opholder sig ved Havnene, enten for at tilvirke

deres Fangst eller i anden Henseende, skal være Han-

delens Kjobmænds Tilsyn undergivet, paa det at Intet
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1786. til Handelens Fornærmelse skal ved den Leilighed fore-

— —
' gaae. Christiansborg Slot den 15. Februar 1786^

18 Marts. CancelUe-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow og Biskop Finnur Jonsson, ang. Prov-

stens VisiUtslon af Kirken paa Vestmannderne.

Khavn 18. Marts 1786. — Canc. Brevb. 1786, Nr.

442, s. 278.

P. M. Den fra Provst Sivertsen i Rangevalle Sys-

sel indkomne Ansøgning om at nyde en stcirre Betaling

end sædvanligt for denReise, han aarlig maa gjore for

at visitere Vestmannoe Kirke, m. v., har man herfra

tilstillet det kongelige Rentekammer; og da samme nu

har meldet, at det finder det billigt, efter de af Hr.

Kherre og D. Hdiærv. oplyste Omstændigheder, at ham

derfor godtgjores 2 Rd, for hvert Aar han foretager

denne Reise : saa vilde De behage herom at underrette

bemeldte Provst Sivertsen, og at fra Kammeret er ffiiet

den fornOdne Anstalt til, al disse 2 Rd. blive ham ud-

betalte ved Kj{5bmand Klog, som forer Kirkens Regn-

skab. Det kgl. Danske Cancellie den 18. Martii 1786.

22. Maits. Kongelig Resolution ang. Præmier og andre

Foranstaltninger i Island. Christiansborg 22.

Marts 1786. — I Anledning af Rentekammerets Forestil-

ling 14. Marts, hvori kortelig fremstilles Islands Tilstand og

nogle der fijiede Foranstaltninger i oeconomisk Henseende, i

Aaret 1785. Med Hensyn til Tilstanden i Almindelighed be-

mærkesj at „en stor Deel Folk i Landet eve bortdi5de, mest i

forrige Vinter og Foraar, deels af Hunger eller dog af altfor

slet Ffide, og deels af Blodgang og hidsige Sygdomme", især i

Sysselerne omkring Borgerfjovden og Bredeijordcn, samt i

') Resol. er communiceret Stiftamtmand Adeler, Handels-Di-

rectionen, Stiftamtmanden i Island Levetzow og General-

toldkammeret i Kjbbenhavn, ved Rentek. Ski-ivelser 16,

Februar 1786, Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 766—769.
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Mula Sysseleme. Af en Folkemængde paa 6,584 vare i disse 1786.
Herreder fra Oktobers Begyndelse 1784 til Juni Maaneds Ud- 22. Marts,
gang 1785 dode 750 Personer. Med Hensyn til de begyndte

'

Foranstaltninger
til Oeconomiens Fremme, havde Amtmand

Stephan Thorarensen indberettet, at han i Aaret 1784 havde
udsat nogle Præmier i OeQorden og Skagaflorden, hvilke Præ-
^i^r han agtede at tilveiebringe ved egne og Andres frivillige

Sammenskud; disse Præmier skulde efter hans Plan gives

til dem, som i Oe^ords Syssel optage enten Laxe- eller

Forellefangst, saaledes at den Fangst kan ansees for en ny og
nyttig Næringsvei, en Belonning af 4 Rd. for den mest fan-

gende, 2 Rd. for den, der fanger det næst største Antal og

1 Rd. for den folgende", — b) for den i Skaga^ords Syssel,

som ffirst optager Laxefiskerie i Elven Héra&svotn, hvor dette

Slags Fisk ikke for maatte være bleven fanget, en Belønning

a-f 10 Rd. Specie; — c) for dem, som ved tjenlige Garn eller

ved andre kloge Indretninger (Skud og Harpunering undtagen)

inden 1786 Aars Udgang f«rst fange 100 Sælhunde i Skage-

fjords eller Oe^ords Sysseler, en Belonning af 5 til 8 Rd. i

^'orhold til Fangstens mere eller mindre almindelige Nytte; —
cl) for Opdageren af en ny, nyttig og ei ffir brugt Materie til

Ildebrændsel i de nævnte 2 Sysseler, hvilken uden Skade paa

de fleste Steder kunde være at erholde og bruge i Stedet for

Kratriis og Faaremttg, en Belønning af 3 til 5 Rd., i Forhold

til Opdagelsens mere eller mindre almindelige Nytte ; — e) for

de Bbnder i de nævnte to Sysseler, som herefter indrette hos

sig Hauger til Kaal, Næper og Kaalrcidder, og avle disse Væx-
ter i den Mængde, at samme kan ansees at være kommen til

god Droielse og Nytte i deres Husholdning, en Belonning: for

den stnrste Mængde, der kan ansees at opveie i Nytten mod
2 Tflnder Meel, 2 Rd. ; for den næst storste Mængde, som kan

svare til 1 Tde. Meel, 1 Rd., og for en ringere Avl, der kan

regnes lige med Tde. MeeJ, 48 Sk. — Til Beviis ved disse

Præmie-Æskninger fordredes: ^^at tydelige og klare af Sogne-

præsten og tvende nærmeste Dannemænd paategnede, samt

siden af Sysselmanden bekræftede Attester om Sagens Rigtig-

hed maae indsendes til Amtmanden inden indeværende Aars

Udgang, tilligemed en tydelig Underretning om den ved hver

Post især brugte Omgangsmaade". ~ Uagtet Rentekammeret

bifalder denne Amtmandens Plan, finder den dog usikkert at

stole paa private Sammenskud til de paatænkte Præmier, og

foreslaaer derfor at de bevilges af „det til extraordinaire Ud-
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1786.

22. Marts,

gifter under Kammeret bestemte Fond". — Af samme Fond

indstilles og, i Henhold til Resol. 13. Marts 1780, at deels

maatte udbetales, deels udloves i 3 å 4 Åar, Præmier for Skie-

laben i OeQords Syssel. lovrigt indstilles nogle Enkelte til

Præmier for adskillige nyttige Foretagender m. v. . Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 67, Nr. 34. — Uddrag af Reso-

lutionen er meddeelt Amtmand Tliorarensen ved Rentek. Skriv.

1. April 1786 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 863) samt Landfoged

Skuli Magnusson ved Rentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr.

864). Det samme Uddrag er publiceret paa Althinget 1786

ved Amtmand Stephan Thorarensens BekjendtgjGrelse 14. Juli

s. A., trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xvi. 2, S. 42— 45. —
Udtog af Resolutionen, saavidt angaaer Tilsagn om Præmier

for Skielbben, er optaget (som almindeligt Tilsagn for 3 å 4

Aar) i ^^Extract af de Resolutioner, hvorved nogle almindelige

Benaadninger for Island udsættes", trykt som Bilag xviii til

Udgaven af For. 13. Juni 1787 om den islandske Handel og

Skibsfart (dansk Udg. S. 84; islandsk Udg, S. 144). - End-

videre er Udtog af denne Resolution meddeelt i det islandske

Literatur - Selskabs Skrifter fRit hins islenzka lærd6ms lista

félags) 6. B., S. 266—272.

Vi have iadet Os foredrage indbemeldte Vort Hen-

Lekaminers Relation om Islands oeconomiske Tilstand udi

Aaret 1785, og om Fremgangen af de til sammes For-

bedring folede almindelige Foranstaltninger, m. vid,, og

approbere Vi allern.:

1) at de af Amtmand Thorarensen udlovede Præ-

mier for Laxe- Forelle- og Sælhundefangst, Opdagelse af

ny Slags Ildebrændsel, samt visse Hauge- Væxlers Avl

i Oefjords og Skagefjords Sysselor, maae, under de af

for"' Amtmand bestemte Yilkaar, udredes af Vort Ren-

tekammers Exlrafond^ — 4) Al en Præmie

paa 2 Rd. maa udloves og i 3 eller 4 af de næstpaa-

folgende Aar af fornævnte Fonds udbetales lil dem af

Oefjords Syssel, som bevisligen maatte Ove sig i Skie-

laben, og derudi opnaae nogen Fuldkommenhed

Christiansborg Slot den 22. Marts 1786.

1

O det Udeladte opregner særskilte Præmier til enkelte Personer.

f

1
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Plakat ang. Straf for Indbrud og Tyverie. ^786.

Christiansborg den 24. Marts 1786\ - Publiceret ^^^J^
paa Ålthinget i Isl. den 12. Juli 1786, og trykt i Althingsb.
s. A. Kr. xti, S. 18-20. — Norske Reg. XLH, 82—83. —
OriginaUAftryk hos Hopfther. Qvart-Forr. for 1786, S. 34-35;

^
Schou IX, 129-130.

Plakat, ang. hvorledes de Tyverier, som paa Is-

Jand begaaes ved Indbrud og paa Marken med videre,

skal straffes.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, som
Os allerund. er bleven foredraget, hvorledes paa Vort

Land Island Tyverier nu meget gaae i Svang fremfor

tilforn, især med at stjæle Heste og Faar paa Marken,

saavel som og af Bondernes Fæ-Huse, m. vid.; saa ville

Vi, til dette Onde at forekomme, allern. have anordnet

og befalet, ligesom Vi og hermed anordne og befale;

I

de, som herefter paa bemeldte Island begaae Tyve-

h ^*er, hvorved tillige skeer indbrud i Folkes Huse, saa-

veJsom de, der stjæle paa Marken, enten Hest, Hoppe,

Koe, Slud eller Faar, samt de, der udtage og stjæle af

Foikes Fæ- og 'Faare-Huse nogen af forbenævnte Krea-

Inre, skal uden al Naade pidskes til Kagen, Mandfolkene

derefter hensendes til Arbeide i Jern i Kjobenhavns

Fæstning, og Qvindfolkene i Tugthuset paa Chrislians-

t»avn, begge deres Livstid; saa skal og de Tyve, der

bortstjæle Hauge -Væxter eller andre ædende Vare af

Hauger der paa Landet, straffes med et eller to Aars

Arbeide efter Omstændighederne i Tugthuset paa Is-

land. Thi byde Vi, og hermed allern. befale Vores

Stiftsbefalingsmand, Biskopper, Amtmand, Laugmænd,

Landfoged og andre Vedkommende paa bemeldte Vort

Land Island, som denne Vores allern. Plakat tilskikket

vorder, at de den paa alle Thingsteder og andre Ste-

der strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot

Christiansborg i Vores kongel. Residence-Stad Kjoben-

hava den 24. Martii 1786. -

O Heskr. 25. Juli 1808, % 8.

(

6
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1786. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Thora-
^^^^ri^^^^^^"^^^^^^^ ^

25. Marts, rensen, ang. Salg af en Jord som res nullius.

Khavn den 25. Marts 1786. - isi. Copieb. Litr.

Nr. 829.

Af Herr Amtmfindens Skrivelse under 13. August

a. p. see vi, al Præsten Herr Eggert Ormsen ikke endnu

har beviist sin Paastand om Adkomst til de 6 Hdr. 5

Al. arvelost Gods i Gaarden Leininge; og da dette

Gods derfor som res nullius tilfalder H. kgl. Maj*, saa

maae vi tjenstlig have Hr. Amtm. anmodet, at ville for-

anstalte det til delle Aars Lauglhing publiceret til of-

fentlig Auction at bortsælges i næstkommende Aar, dog

under Forbeholdenhed af Præstens Ret, i Tilfælde at

han paa lovgyldig Maade beviser og udforer samme
ved Lov og Dom, da vi i sin Tid ville forvente os om
Udfaldet underrettede, og overlade til Hr. Amtm. præ-

liminariter at approbere Budet, naar De maatte eragle

, det antageligt. Rentekammeret den 25. Marlii 1786\

29. Marts.
Kongelig Resolution ang. Rentebetalingen af

den islandske Collect. Christiansborg 29. Marts

1786. — I Finants-Collegiets Forestilling 7. Marts andra-

ges, at af den til de ved den i Island 1783 udbrudte Vulkan

skadelidte Indbyggere indsamlede Collect var, ifelge Zahlkas-

sererens Qvitteringer, deponeret i Kongens Kasse fra fi. Marts

1784 til 28. Januar 1786: 9701 Rd. 25 '/i Sk., som havde staaet

ubrugt indtil Ordre blev given til at udbetale deraf 3782 Rd.

32 Sk. ifalge kgl. Resol. 9. Februar 1785. Nu havde Rente-

kammeret tinsket at der „af disse Summer maatte til Bedste

for hine Skadelidte svares Renter", hvilket Finants-Collegium

og finder billigt og indstiller. Finance - Collegii Forest. med

'3 Amtmand Thorarensens Bekjendtgj(5relse om Salget, i Hen-

hold til denne Skrivelse, i Althingsb. 1786, Nr. xviii. 2,

S. 46—47, og Conditionerne Ibr Salget i Althingsb. 1787,

Nr. XVII, S. 30-31.

V
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derpaa faldne kongelige Resolutioner 1. Januar "til 30. Junii 1786.
1786, Nr. 58. ~ ^

V UV 1 1 Marts.
VI bifalde allern. at for indbemeldte i Vores Kasse

indleverede Collect-Penge og Gaver for Island godlgjd-

res sædvanlige Renter fra Indleveringens Dato af, ind-

i
til samme igjen udbetales. Christiansborg i det geheime

Stalsraad den 29. Martii 1786.

Rentekammer-Skrivelse fil Stiftamtmand Le- ^- ^p^^-

vetzow, ang. Anlæggelse af en Landingsplads

paa en Kongsjords Grund, Khavn 8, April

1786. — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 911.

Efter Ansøgning fra Peder Pedersen, Selveier af

Gaarden Garde i Sneefjeldsnæs Syssel, Hr. Stiftamlni.

Thodals paa Anscigningen under 13. Septbr. 1783 teg-

nede Erklæring, og de senere derom fra Sysselmanden

indhentede Oplysninger, kan det være Supplicanten til-

ladt at oprydde og frit at bruge Landingspladsen Brædra-

V(ir, som ligger under den H. M. tilhorende Gaard

Kirkehol, dog med de Vilkaar: 1) at Brugen deraf bli-

ver alene for hans og Huslrues Levetid, saa at den.

derefter falder tilbage til Gaarden Kirkehol, uden at

derpaa skal kunne fanges Hævd, eller den nogensinde

skilles fra sidstbemeldte Gaard ved særskilt Fæste; og

2) at det ikke maa være ham tilladt' at indtage andre

Baade end hans egne paa denne Landings-Plads, da,

om flere Baade der skulde kunne modtages end hans

egne, maa Opsidderen paa Kirkehol eller Forpagteren

af Ombudet være nærmest berettigede til at indsætte

samme. Dette skulle vi ikke undlade at tilmelde Hr.

Kammerherren til behagehg Underretning, med tjenst-

ligst Anmodning, al Sysselmanden maatte derom blive

tillagt Communication, til fornoden Iagttagelse og videre-

Bekjendtgjorelse for Supplicanten. Rentekammeret den

8. April 1786.
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86. Forordning ang. Afgifterne af Tobak i Dan-^ mark. Christiansborg den 12. April 1786^ —
Ikke publiceret i Island. Forordningen er emaneret igjennem

det Vestindisk - Guineiske Rente- og General-Toldkammer. —
Original-Aftryk hos Hflpffiier. Qvart-Forr. for 1786, S. 39-43

j

Schou IX, 131—135. I de for Norge og for Hertugdcimmene

under s. D. udkomne Forordninger om Tobaks-Afgifter omta-

les ikke Island. — Uddrag.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at Vi, for

at lette Oppebcirselsmaaden af Tobaks-Afgifterne, samt

for at befordre Tobaks -Fabricationen i Vore Riger og

Lande have allern. fundet for godt al for-

lægge Afgifterne iif Tobak hen til at betales ved Ind-

førselen. ......

7) Naar Tobakker, forarbeidede ved Fabrikkerne i

Kjbbenhavn, hidtil ere udfbrte lil fremmede Steder, eller

til Island, Færoerne, Finmarken, Gronland, samt til de

Steder Vi eie i Ost- og Vestindien og paa Kysten af

Guinea, er den erlagte Told af de dertil forbrugte frem-

mede Blade bleven godtgjort efter edelige Angivelser

over den til disse Tobakker forbrugte Mængde af Blade,

og om den deraf erlagte Told; men da det er befun-

det altfor vanskeligt for vedkommende Fabrikeiere

eller Fabrikantere at afgive saadanne Angivelser, og alt

for vanskeligt for Toldvæsenet at tilstaae Godtgjbrelserne

uden Forvisning om den forbrugte Mængde og den er-

lagte Told, saa skal med disse Godtejcirelser herefter

saaledes forholdes, at naar indenrigs fabrikerede Tobak-

ker til forbemeldle Steder udfores, maa vedkommende

Fabrikeier eller Fabrikant nyde godtgjort Va Skilling pr.

Pund af Mængden som udfores, uden Hensigt til hvor-

vidt Tobakken er fabrikeret af inden- eller udenlandske

Blade, og uden Hensigt til, hvad Tilvæxt Væglen kan

have faaet ved Befugtning Givet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores kongelige Residencestad Kjb-

benhavn den 12. April 1786.
i

O kgl. Kesol 18. Aug. 1786 g 6; Plak. 18. Ang. 1786 § 11.
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Plakat ang. Provideringens Indskrænkning for 1 786.

Island i den folgeiide. Tid. Christiansborg den i!:^?!^:

19- April 1786. — udkastet til Plakaten er bifaldet ved

kongel. Resolution 19. April 1786, hvormed ogsaa Originalen

i^ed Kongens og Collegii Underskrifterj og det kongelige Segl,

finiies indheftet, i Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 67,

Ni"- 40. Ved Rentekammer-Circulaire 29. April tilstilles Land-
fogden og hver af de 20 Sysselmænd 4Exx. der afflsl. Copieb.

I^itr. Nr. 961—981), samt Stiftamtmand Levetzow og Amt-
mand Thorarensen, tilligemed Gjenpart af Circulairen, 10 Ex.

S-f Plakaten ^^til videre offentlig Bekjendtgjbrelse" (Copieb, sst.

Nr. 982-983). Ved Rentek. Skiiv. s. D. til den islandske

Handels Direction tilstilles den Gjenpart af det nævnte Circu-

laire til Sysselmændene, tilligemed 50 Exx. af Plakaten, ^^for at

^live uddelte til Kjobmændene ilsland" (Copieb. sst. Nr. 984).

Plakaten er pubHceret paa Althinget den 12. Juli 1786 og trykt

^ Althingsb. s. A. Nr. xii, S. 14-18. — Rentek. Norske Expcd.

Prot. 15, Nr. 341, S. 303-305; Original-Aftryk hos Hdpffner,

Qvart-Eorr. for 1786, S. 51-53; Schou IX, 139—141; Pontop-

pidans Samlinger til Handels-Magazin for Island, I, 315-317.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vi, efter Vores landsfaderlige Mildhed og Omhu for al

befordre alle Vore kjære og troe Undersaalters Bedste,

især have ladet Os være angelegent i de seneste Aar,

da Vort Land Island er overgaaet adskillige Odelæggel-

ser ved Ildsprudning og Jordskjælve, og deraf flydende

Standsning i Næringsveiene, almindelig Mangel, samt

Sygdom og Dod blandt Mennesker, saavelsom blandt

Kreature, at komme dette Lands Indbyggere til Hjælp,

saavel med overordentlig Undsætning af Handelen, som
^6d Understijttelse af Vores egen Kasse, samt andre

Naadesbeviisninger, alt for, saavidt muligt, at lette disse

Vore Undersaalters Nod, og at redde Landet fra Hun-

ger; saa vil det derimod nu, da Handelens Kasse er,

formedelst berorle indtrufne Tilfælde, samt do lil Island

reqvirerede Kornvares og ovrige Provisioners usædvan-

lige hole Priser her i Landet, og derimod Retour-Vare-

^es Aftagelse og Prisernes Fald paa samme, geraadel i
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1786. en betydelig Underbalance, være fornodent: at en Ind-

19. April, skrænkning herefter foregaaer i de til Landet aarligen

udsendende Provisioner. I saadan Henseende ville Vi,

til allerund. Efterlevelse og Overveielse af samtlige Ind-

byggere i Vort Land Island, herved allern. fastsætte og

anordne folgende Poster:

1) Endskjdndt den for indeværende Aar forlangte

usædvanlige hole Providering bliver udsendt til Landet

uden Afkortning, fornemmelig i Hensigt til at spare

Kreaturerne fra ,at blive nedslagtede i altfor stor

Mængde, og altsaa for desmeer at kunne befordre

sammes Opyngling paa ny, maa samme dog aldeles

ikke ansees som alene bestemt til eet Aars Fornoden-

hed, meri tildeels som en Forraad, der til Sikkerhed

for Landet vel nu bliver udsendt, men dog bHver an-

seet at skulle findes i Behold til del næst paafolgende

Aar. — 2) De for Aaret 1787 indgivende Reqvisitioner

om hvad til Landets Providering behdves, raaae forfat-

tes med Hensigt til foranfdrle Omstændigheder, da, saa-

fremt disse paa et eller andet Sted ikke raaatte blive

behdrigen paaagtede, og det ikke bliver ndiagligen af-

' beviist, al en ganske uundgaaelig Fornddenhed haver

udfordret saadant, vil ved Handelen skee en passende

Afkortning i det Reqvirerede. — Og 3) Den for Lan-

dets Indvaanere sædvanlige Credit ved Handelen maa

fra nu af, det meste som muligt, indskrænkes, samt

forlanges og gives med, megen Varsomhed, saa at ikke

Restancerne endnu mere skulle opvoxe; hvorved det

efter Omstændighederne tillige vil blive en Nddvendig-

hed, at Vore geistlige og verdslige Embedsmænd, samt

de dvrige af Indvaanerne, der ikke kunne regnes til

Almuen, ved hvert Aars sluttet Handel betale, hvad de

til Handelen maatte i det Aar være .blevue skyldige.

Idvrigt, da Landet nu igjen, efter de derfra erholdte

seneste Beretninger, tegner sig til at blive nogenledes

frugtbart, ville Vi med særdeles Velbehag allern. ansee,

at Indbyggerne i Island anvende deres yderste Kræfter
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lil ved Flid og god Orden paa bedste Maade at benytte 1786.
de Næringsmidler, som Landet selv frembyder, samt^;

—
^"T^..ti. ' 19. Apnl.

dl komme igjen tilbage til deres Forfædres Levemaadc,
• hvorved udenlandske Fødevare ville blive dem mere
undværlige, og de selv sættes i Stand til, efter Vores
allern. Villie og Onske, at befordre deres eget Vel, og

blive skikkede til at nyde bedre Vilkaar og Lykke.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette,

^ivet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongel. ,

Residentsstad Kjcibenhavn den 19. April 1786.

Kongelig Resolution ang. Fisketienden paa ^p^^

Vestmannoerne. Christiansborg 26. April 1786.
— I Anledning af, at den Termin af 3 Aar nu var udlbben,

som ved Resol. 19. Juni 1783 var bevilget for Præsterne paa

Vestmannoerne at oppebære den '/a Deel af Fisketienden, der

ioi'hen blev oppebaaret for kongelig Regnings hvorfor Præ-

sterne paa ny havde stigt om, enten fremdeles at beholde dette

Agrement, eller dog maaskee heller at faae fast aarlig Lbn af

Pinantskassen, som Æquivalent derfor (Forestill. 18. April). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 67, Nr. 42. -

Vi ville allern. herved fremdeles, indtil videre,

forunde Præsterne paa VeslmannOe, som ved Vore Re-

solutioner af 21. April 1777 og 19. Junii 1783 have i de

sidst forlobne 9 Aar været forundt den C^sel af Fiske-

tienden sammesteds, bemeldte Andeel af Fisketieuden

paa benævnte Oe, imod at den islandske Handel, lige-

som ved fornævnte Resolutioner var for de nu forlobne 9

Aar fastsat, imidlertid aarlig af Vores Cassa godtgjores

45 Rd.; og tillade Vi derhos: al Vort Rentekammer,

saafremt nogen Forandring med Forpagtningen paa

Veslmannoe maatte i Tiden foregaae, maa fremkomme

med nærmere allerund. Forestilling angaaende denne

Tiendes Anvendelse, med mere, efter de da mcidende

^anstændigheder. Christiansborg Slot den 26. April

^ 786 K

'J Resolutionen er commimiceret Stiftamtmand Levetzow og
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86. Gancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmaud

^P^^Levelzow, ang. Arvedeling efter reciprok Testa-

mente. Khavn 29. April 1786. — Canc. Brevb.

1786, Nr. 730, S. 451-452.

P, M. Ved et under 16. Junii 1782 oprettet og af

Hans Maj* under 24. Januar 1783 allern. confirmeret

Testamente har Thorkel Jonsen paa Kete under Skage-

fjords Syssel, og Hustru Gudrun Sveinsdatter indsat

den Længstlevende til at være den fcirst Afdodes Arving,

med Frihed at bortskjænke Boets Midier til hvem den

vil Konen dode fcirst og Manden siden, uden at efter-

lade sig noget Gavebrev eller Testamente, hvoraf, efter

en fra Gudmund Jonsen og Bjorn Gudmundsen hertil

indkommen Ansbgning, er roist sig ulige Meninger, da

Nogle paastaae , at Godset tilhorer Begges Arvinger,

siden Manden som Længstlevende ikke har udelukt

• nogen af dem ved nogen særdeles Gave, hvorimod

vedkommende Sysselmand Vigfus Scheving er af den

Mening, at Godset alene tilhorer Mandens Arvinger,

siden han ved Testamentet var bleven sammes Eier,

og at Konens Arvinger altsaa ikke derudi kunde vente

at tage Deel; desaarsag for" Supplicantere, paa disses

og egne Vegne, har begjært Resolution, om Konens

Arvinger skal miste al Arv efter hende, eller om de

ikke i del mindste bbr tilhore den halve Deel af Jorde-

godset, hvilket ikke er indfort i Testamentet, endskjondt

de Testamenterende vare Eiere deraf for end Testa-

mentet blev oprettet. Thi skulle man i Anledning heraf,

samt den af Stiftamtmand Thodal paa Ansøgningen

meddelte Erklæring af 4. August a. p., hvoraf, iblandt

Andet, tillige erfares, at den afdOde Thorkel Jonsen

havde mange Gange for sin Ddd declareret, at alle

Biskop Hannes Finnssonj samt Handels-Administrationen,

-ved Rentek. Skriv. 2. Mai 1786 CIsl. Copieb. Litr. V, Nr.

991-992).
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Boels Midler efter hans Dcid skulde tilhcire saavel hans

Kones som hans Arvinger, hvilket de forste have sGgt

at bevise ved de af ham indsendte og herved tilbage-

^(ilgende Attester, tjenstligst have Hr. Kherre, til videre

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, tilmeldet, at efter

l^oranfcrte, samt andre ved' dette Testamente madende

i Erklæringen ommeldte Omstændigheder, vil Boet

blive at dele imellem Begges Arvinger. Det kongelige

I>auske Cancellie den 29. April 1786.

Kongelig Resolution ang. Præmier for Skin-

dfides Redning i Island. Christiansborg 3. Mai

1786*. — I Forestillinger). April bemærker Rentekammeret,

at ved kgl. Resol. 21. Aiigiist 1770 CPlak. 25. Scptbr. s. A.)

Var befalet, at en dansk Oversættelse af Dr. Hensiers Anvis-

ning til Iledningsmidler for Skindode skulde uddeles, og ved

For. 22. April 1772 var en Præmie af 5 Ducater udsat i Fyr-

stendommerne for Saadannes Redning. For at udbrede Kund-

skab om Fremgangsmaaden i slige Tilfælde bavde Conferents-

i'aad Erichsen udgivet en Bearbeidelse af Ilenslers Skrift paa

Islandsk i det islandske Literatur- Selskabs Skrifter {fi, B. S.

199—2.S.3) og efter Anmodning af Selskabet indgivet et For-

slag til Rentekammeret, om at bevirke et kongeligt Tilsagn

om Pra^mier i slige Tilfælde for Island, hvilke Kammeret fore-

slaaer til ^,5 Ducater, eller saa meget som Deres Maj' maatte

1786.

29. April.

finde for ffodt at bestemme". Rentek. Norske Relat. og

3. Mai.

Resol. Prot. 67, Nr. 49. — Resolutionens Indhold er commu-

niceret Stiftamtmand Levetzow og Amtmand Thorarensen ved

Rentek. Skriv. 6. Mai 1786 C^sl. Copieb. Litr. V, Nr. 1000-

1^*01) j med Anmodning om at foranstalte den offentlig be-

-kjendtgjort, hvilket og er skeet paa Althinget s. A. ved Stift-

amtmand Levetzows Bekjendtgjoreisc 9. JuH 1786, g 4, af stvax-

nævnte Rentek. Skriv., trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xii-

2, S. 32— ,33. — Resolutionens Indhold er ogsaa anffjrt i

j^Extract af dci Resolutioner , hvorved nogle almindelige Be-
'

naadninger for Island udsaHtes", § 5, trykt som Bilag xviii

O Canc. Plak. 14. Septbr. 1798.

17
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1786. ved Udgaven af Por. 13. Juni 1787 om den islandske Handel

og Skibsfart (dansk Udg. S. 84, isl. Udg. S. 144), samt lige-

3. Mai. jg^gg j det , islandske Literatur- Selskabs Skrifter (Rit hins is-

lenzka lærdoms lista félags) 6. B., S. 272.
H

Efter de herudi foredragne Omstændigheder viile

Vi allern. herved bemyndige Vort Rentekammer til at

udlove en Belonning af 5 Kroner til den eller dem udi

Jsland, som med Attest fra vedkommende Ovrighed

bevise sig at have reddet og igjen bragt til Live Nogen

af dem, der ved ulykkelige Tilfælde, saasom ved at

drukne eller fryse ihjel, synes at være blevne livlose,

eller ere geraadne i nær Livsfare; og kunne de Be-

, lonninger, som i disse Tilfælde maatte æskes, udredes

af bemeldte Kammers Extrafond. Christiansborg Slot

den 3. Maji 1786,

13. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Reductionen af Speciesmynt ti!

Courant. Khavn 13. Mai 1786. — indholdet pu-

bliceret i)aa Althinget ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendt-

gjtirelse 9. Juli 1786, § 2, trykt i Althingsbogen s. Å., Nr.

XTi. 2, S. 33. - Jsl. Gopieb. Litr. V, Nr. 1023.

Istedenfor at de kongelige Jordebogs-Intrader, saa-

vidt de ere ansatte at svares in Specie -Rigsdaler, er

ved Reductioner til Courant hidtil blevne svarede og

af Landfogden beregnede til Indtægt med 1 Rd. IS^'sSk.

pr. Specie, have vi, paa Grund af de nu gjeldende

Anordninger om Specie-Rigsdalerens Reduction til Gou-

lYint, under Dags Dato beordret Landfogden fra næste

Aars Begyndelse at beregne samme til Indtægt med

-I Rd. '12 Sk. Gourant pr. Specie, hvilket vi ikke have

Villet undlade at formelde Hr. Kherren til behagelig

Underretning, med tjenstligst Anmodning, at det lige-

ledes maatle blive samlhge Sysselmænd , Kloster- og

Ombudsholdere bekjendlgjort, som svare Afgift efter

Specie-Rigsdaler, for at de kunde vide at svare deres
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Afgifter efter samme Reduclionsmaade. Rentekammeret 1786.

den 13.Maji 1786 ^

Cancellie Skrivelse til Stiftbefalingsmand is. Mai.

l^evetzowj ang. Sportler for Sysselmændenes Ju-

stering af fflaal, m. m. Kliavn 13. Mai 1786.

— Indholdet publiceret paa Althinget 1786, ved Stiftamtmand

Levetzows BekjendtgjGrelse 9. Juli, trykt i Ålthingsbogen s. A.

Nr. XII, 2j S. 32. — Canc. Brevb. 1786, Nr. 848, S. .523.

P. M. Fra det kongelige Rentekammer er Cancel-

liet bleven tilstillet en der indkommen Forespørgsel

fra Sysselmand Petersen i Nordre Mule Syssel, betræf-

fende om den ved Forordn, af 18. Junii 1784 anbefa-

lede Justering af Indbyggernes Vægt og iMaal paa Island

skal skee gratis, elier derfor maa tages Betaling, saa

ligeledes en Forestilling fra Syssélm. Bjarne Einarsen

1 Bardestrands Syssel, ang. at der, foruden de udsendte

Sorter Vægt og Maal, ligeledes maatte udsendes Lodde-

Vægler og Vægtskaaler, i hvis Anledning man herved

tjenstligst skulle have Hr. Kherre til videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende tilmeldet, at man, i Over-

eensstenimelse med hvad her i Rigerne er anordnet,

finder det billigi at Sysselmændene lillægges nogen Be-

taling for foranforte Justering, nemlig 2 Sk. danske for

al justere eller brænde ethvert af de i den 6. Art. af

bem" Fprordning anforte Maal, undtagen Alenmaalet

af Træ, for hvis Justering ei maa tages hciiere end

^ Skilling ; men hvad Loddevægter og Vægtskaaler '
^

angaaer,. da finder man det overflodigt at lilslille Sys- -

selmændene denne Vægt. Det kongelige Danske Can-

cellie den 13. Maji 1786^

') s. D. Skrivelser af samme Indhold til Landfoged Skuli

Magnusson og Amtmand Stephan Thorarensen Ch\. Co-
pieb. Litr. V, Nr. 1032, 1024).

Ligelydende Skrivelser er under s. D. afgaaet til Amt-

17«
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1786. Reutekammer Skrivelse til Stiftamtmand Le-

27. Mai. vetzoAVj aiig. Udsendelse af islandske Lærlinge i

Spinding og Vævning. Khavn 27. Mai 1786.

— At der er l'tiict Anstalt til, ligesom fon*ige Aar (Rentek.

Skriv. 28. Mai 1785), af 8 Lærlinger fra Island, eller 2 fra

hver Fjerding, kunne blive satte i Lære ved Spinding og

Vævning, hvorfor Stiftamtmanden anmodes om at foranstalte

bekvemme Personer udsSgte dertil , for at reise til Danmark
med HKstskibene. Tillige meddeles, at 4 Væverstole ere sendte

til Island, to til Sf5nderlandet (1 tilOrebakke og 1 til Holmens

Havn), og to til Vesterlandet (1 til PatriksQord og I til Flatde).

Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1078. Skrivelse af samme Indhold

til Amtmand Thorarensen s. D. tilmelder ham, at de to til

Nordlandet sendte Væverstole ere bestemte: den ene til OeQord

og den anden til Skagastrand, samt de to til Osteriandet: den

ene til RKdefjord (= Reydarf.) og den anden til Vapnefjord.

Copieb. sst. Nr. 1079. Communication til Comniissionen for

Islands almindelige Væsen, Copieb. sst. Nr. 1080.

3. jxini. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow og Biskop Hannes Finnsson, ang. Under-

stottelse til Skalholts Stifts Geistlighed. Khavn

3. Juni 1786. — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1089.

Under 9. Febr. a. p. behagede det allern. Hans

K. Maj' at tillade, at der til Hjelp og Redning for de

ved den nye Vulkans samt heftige Jordskjælves 0de-

læggelser forarmede Indvaanere i Island, samt det

trængende Præsteskab
,

og deriblandt fornemmelig i

Arnæs og Rangarvaile. Sysseler i Skalholts Stift, maatte

skee en Gollect over begge Riger og Fyrstendommene. Af

denne allern. bevilgede Gollect ere alierede endeel Penge

indkomne, og for at kunne i Tide gjcire det allern. til-

sigtede Brug deraf, maae vi, forsaavidt Præsieskabet

angaaer, tjenstligst have Hr. Kherre og Deres Hoiærv,

manden i Nord- og Oster -Amtet, Stephan Thorarensen,

see Canc. Brevb. sst.
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anmodet, at foie folgende Foranstaltning: D. HSiærv. 1786.

vilde behage ved vedkommende Provster i Sonder- oK"^''""T'*r'

vesier-Amlel at indhente en noiagtig Underretning om,
hvor megen Besætning enhver Præst uomgjængelig maatte

tiltrænge, saavel paa Præstegaardene selv som Mensal-

^ godset, med Forklaring over, hvad Hjelp enhver efter

sine Omstændigheder kunde i det ringeste være holden

^^6d, til at anskaffe og indkjdbe samme. Naar disse

Oplysninger ere tilveiebragte , maalte det behage Hr.

K-herre og Deres Hoiærv. at træde sammen, for efter ^

følles Overlæg at repartere hvad Understoltelse i Penge

Enhver maatte trænge til i denne Henseende, og da

^onjunctim at gjore Indberetning derom her til Ram-

fflerel, for at saa meget af dette Belob, som Hr. Kherre

og D. Hoiærv. ansee at kunne for eet Aar anbringes,

kan blive foranstaltet udsendt til Landet tilkommende

Aar, til videre Uddeling. Dog .kan vi ikke , undlade

henled at anmærke, at vi finde det hciist fornodeni, at

^6r, ved at anslaae Belobet af denne Hjelp for næste

^^1^5 haves for Oine, at den dertil bestemmende Summa
ikke maa være storre end saa, at Priserne paa Qvæg
ikke skulle, ved Summens Anvendelse til Besætnings

Indkjcib, stige i Landet over den nu gangbare [Priis»

og denne] Understoltelse for Præsteskabet allsaa ikke

geraade det Almindelige til storre Skade. Rentekam-

meret den 3. Junii 1786.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 3. Jum.

vetzow, ang. Understottelse af Collecten til nogle

Egne i Island. Khavn den 3. Juni 1786. — '

Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1090.

For at den under 9. Februar a. p. allern. bevilgede

Gollect for Island kan, iftilge allerhoislbem*'' Resolution,

foruden den Præsteskabet i Skalholts Stift tiltænkte

I, Understottelse, blive anvendt til Hjelp og Redning for

^ saa mange andre af de ved den nye Vulkans odelæg-
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1786. gende Virkninger forarmede Indbyggere, som mueligt

3. Juni. er, og deriblandt til de mange derved forladte Gaar-

ders Besætning, maae vi tjenstligst have Hr. Kherre an-

modet, behagelig at ville fra samtlige Sysselmænd i

Sonder- og Vester-Amtet (dog Vester-Skaptefjelds Syssel

herfra undtaget, hvormed bliver at forholde i Overeens-

stemmelse med de saavel til Hr. Klierrens Formand som

til Dem selv derom allerede foiede Foranstaltninger, der

kunne ventes udfcirte vedHjelp af den forste i Hovedstaden

indsamlede Gollect) indhente de noiagtigste Underret-

ninger som mueligt, angaaende hvilke Gaarde der ere

blevue enten ganske eller til den stOrste Deel saaledes

.

blotlede for Besætning ved Virkningerne af Vulkanen,

at de ei uden Hjelp kunne ventes at vorde nu for-

haanden beboede, eller satte i vedbcirlig Drift, tillige

med Forklaring om, hvor megen Besætnings -Hjelp til

enhver saadan uomgjængelig maatle behcives, og hvor-

meget der af enhver Beboer, efter sin Formue og alle

dvrige saavel lians egne som Stedets Omstændigheder

(hvilke herhos saa nciie som mueligt maatte ei alene

tages i Betragtning, men og oplyselig anmeldes, baade

til Hr. Kherrens og Rentekammerets Efterretning, og deri-

blandt tillige hvem Gaardene tilhore, saasom enten

Hans K. Maj*, ofiTentlige Stiftelser eller Private, og da

hvilke disse ere) kunne i det ringeste være holden

med. — Naar da Hr. Kherren er bleven forsynet med

disse Underretninger, maae vi tjenstligst have Dem an-

modet om, ved disse Acters Indsendelse at gjore Ind-

beretning derom her til Kammeret, samt derved at

meddele os Deres Betænkning om, hvad Underst(5ttelse

i Penge Enhver, efter Befindende, nOdvendig maatte

trænge til, for at saa meget af dette Bel5b, som maatte

ansees at kunne anbringes for eet Aar, kan blive for-

anstaltet udsendt til Landet i det tilkommende Aar til

videre Uddeling. Vi paatvivle iSvrigt ikke, at Hr. Khn

jo, saaledes som vi have anmærket det ved vores aparte
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Skrivelse Li) Dem og Biskoppen conjunctim af D. D.,

baver herved for Oine , at denne Summa ikke bliver

storre end saa , at Priserne paa Qvæg ikke skal, ved
Pengenes Anvendelse til Besætnings Indkjob, opdrives

' Landet over den nu gangbare Friis, og det Almihdo-

derved tilfdies Skade, i hvilken Henseende vi og

'kke skulle undlade at tilmelde Hr. Kherron til Under-

*'eining, at Amtmand Thorarensen er tilskrevet at fciie

*'ge Anstalt for Nord- og Oster- Amtet. Skulde ellers

(som vel kan formodes) for at disse Underretninger

kunne blive desto mere tilforladelige, Præsteskabets

Haandrækning til sammes Indhentelse udfordres, tvivle

vi ikke paa, at Biskoppen jo, paa Hr. Stiftamtm^. An-

wiodning, beordrer Præsteskabet at gaae Sysselmændene

*^erudi tilhaande, da vi ogsaa have tilskrevet ham derom.

Rentekammeret den 3. Junii 1786^

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 3. Jani.

^^^tzow, ang. Forpagtning af Laxefiskeriet i El-

M3aå. Khavn 3. Juni 1786. — Hvorved det af Jon

^lidmundsson gjorte Auctionsbud, 21 Rd. 32 Sk. aarlig i 6

fra ult. Oktbr. 1785 til samme Tid 1791, approberes.

Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1095 (til Landfogden Skriv, af s. D.
sst. Nr. 10963.

O Under s. D. er en Rentek. Skriv, af samme Indhold afgaaet

.

til Amtmand Stephan Thorarensen for Nord- ogOster-Amtets

Vedkommende, med Bemærkning, at Præsternes Avls-

og Mensal-Gaarde i Holum Stift ere undtagne fra at ind-

^^nimes i disse Underretninger, da det erfares, at der paa
anden Maade er stirget for dem Qsl Copieb. Litr. V, Nr.

— Ved en Skrivelse af s. D. (Copieb. ssl. Nr.
^^^^3 anmodes Biskoppen paa Holnm, Arni Thorarensen,
om at beordre Præsteskabet i Holum Stift at gaae til-

haande med Indhentningen af de forlangte Underretninger.

— Med Hensyn til Mule-Sysselerne i Særdeleshed ere

under s. D. afgaaede Skrivelser til Amtmand Thorarensen
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1786. Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Skuli

Magnusson, ang. Indretning af Kasseboger ved

Landfoged Embedet. Khavn 3. Juni 1786\ —
Isl. Copieb. Litr. V, Nr. UOO.

Ved en kongelig allern. Resol. af 18. April 1781 er

befalet, at Fogderne i Norge skal bolde en af Stift-

eller Amtmanden aulhoriseret Kassebog, som derefter,

tillige med Regnskabet, slial indsendes her til Kammeret.

Denne nyttige Orden ansees ligeledes passende at ind-

fore ved Landfoged-Embedet fra næste Aars Begyndelse.

' Hr. Landf. ville derfor være betænkt paa, at anskaffe

sig en lige Kassebog, hvori Hr. Landf. debiterer paa

den ene Side saavel Sysselmændene, Kloster- og Om-

budsholderne, samt andre Forpagtere, som samtlige

Hans Maj*' Bonder i Guldbringe Syssel og Mosfells-

Sveiten, enhver paa sin egen Conto, for hvad de restere

fra forrige Aar, og dernæst for Alt hvad de i det næst

paaf(3lgende Aar have at svare til den kongehge Kasse,

og endvidere inden Linien for alle ovrige publique

Penge, som dem tilkommer at udrede. Denne Kasse-

bog maa saaledes være indrettet i det seneste inden

P^ovember Maaneds Udgang, og da leveres til Stiftami-

manden til hans paategnende Approbation. Hvad der-

efter af Vedkommende afbetales bliver ligeledes paa den

anden Side at anfore dem til Credit, og naar Aaret er

omme, e!l(M' Regnskabet sluttes, salderer Hr. Landfogden

Enhvers Conto, de kongelige Intrader for sig og de

publique Penge for sig, hvorefter de igjen i Kassebogen

for det fcilgende Aar debiteres for hvad de befindes at

restere med, og saaledes afsluttet bliver Kassebogen

tillige med Regnskabet at indlevere lil Stiftamtmanden,

for med samme at blive her til Kammeret indsendt,

og Biskop Hannes Finnsson, af lignende Indhold (Copieb.

sst. Nr. 1093—1094).

') Rentek. Skriv. 20. Juni 1786.
^
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ligesom og derved maa folge en Extract over samtlige

Restancer. I Henseende til den Udgift ^ en saadan

Kassebogs Anskaffelse maatte medfore, saavel som en

Gjenparl deraf, for at blive ved Embedet til Eflerrel-

tiing, da kan De vente sariime, saavidt Papiret og Ind-

bindingen angaaer, godt^'orl, naar De derpaa indsender

6n af Stiftamtmanden attesteret Regning. Rentekammeret

den 3. Junii 1786 \

Reskript til Stiftbefalingsmand I^evetzow og

Biskop Hannes Finnsson, ang. Skalholt Bispe-

stols Inventarii-Civilder. Christiansborg 9. Juni

1786. — Norske Tegn. XLII, 705^—706.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi Skri-

velse til Vores Danske Gancellie, som Os allerund. er

bleven refereret, haver den af Os angaaende Islands

^»Imindelige Væsen allern. anordnede Gommission meldet,

3t for at kunne komme til endelig Rigtighed og Afregning

ttied forrige Oeconomus paa Skalholt, og tillige tiideels

med Biskoppen, i Henseende til Stiftelsens Indkomster og

det til samme horende Inventarium, vil del være for-

nodent at det bestemmes, hvorvidt de skal være plig-

tige eller ikke til at bære endeel af den almindelige

Skade, som overgik Landet, deels ved Faaresygdom og

Faare-Udrydningen, saavidt disse indtraf i deres Admi-

nistrationstid, deels ved den i Aarene HSS og 1784

indfaldne Qvægdod; og som der, i Tilfæld,e af en casuel

^cid, ikke noget er bestemt i Lovene — saa, da vi ved

ailern. Resolution af 29. Martii 1779

Vore Forpagteres Ansvar i Anlednin

^^ftve bestemt, hvad Forpagterne, for

^omme i Stand igjen, maatte godtgj(3res til ny Besæt-

nings Anskaffelse, er hermed Vores allern. Villie og

9. Juni

i Henseende til

af Faarepesten

des hastigere at

') Ved Rentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr 1101) er Stift-

amtm, Levetzow tilstillet Gjenpart af ovenanførte Skrivelse.
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1786. Befaling, at forberiirle Vores allern. Kesolution her skal

""^^^^^ anvendes, og ifolge deraf skal Biskoppen og Oecono-:

mus paa Schalliolt som Administratores paaiægges, hver

for sin Beljeningslid og Andeel at tilsvare det Halve

af de til afvigte Aar 1785 manglende Qvilder med 2 Rd,

Croner, saavidt de ikke kunne skaffe dets Erstatning

in natura ved de for egen Regning paa Stiftelsens Gods

indsalte Leieqvilder, imod at den anden halve Deel

bliver for Stiftelsens egen eller nu Vores Kasses Reg-

ning. Derefter 1 Eder alleruud. have at rette og Ved-

kommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive, samt

Os ellers at indberette, at 1 denne Befaling have be-

kommet. Befalendes dc. Christiansborg den 9. Junii

1786.

13. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzoAv, ang. Passer til Udenlandsreiser fra Island.

Khavn 13. Juni 1786. — islandske Copieb. Litr. v,

. Nr. 1121.

I Anledning af hvad Hr. Kherren har forestilt ved

Prom. af 28. Januar a. c. om Passer for dem, der reise

fra Landet, skulle vi ikke ufidlade tjenstligst at formelde

:

i) i Almindelighed, at Forordn, af 1593^ vel siger, at

alle Passer skulle være forsynede med Landets Segl,

og da dette er for nærværende Tid alene i Stiftamt-

mandens Bevaring, kunde vel deraf synes at flyde, at

Stiftamtmanden alene skulde udstede disse Passer;

men da Landet nu er deelt i to Amier, og Amtmanden

for nordre og cistre Amtet boer i bemeldte Aml, saa

udfordrer Ncidvendigheden, al Passerne for dem, som

reise fra bemeldte Amt, maae udstedes af Amtmæn-

dene sammesteds, til hvilken Ende vi og ere betænkte

paa at forsyne ham med del dertil behovende AmtS'

Segl; men icivrigl folger det af sig selv, at Ingen maa

O see Reskr. 9. Mai 1593, i I.. B., S. 127-128.'
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reise fra Landet uåea at kunne forevise Stiflamtman-

fiens eller Amtmandens Pas, undtagen i befalede Reiser,

saasom de Lærlinger, der nu antages til at spinde og
viBVe, som, efter den om samme friede særdeles For-

anstaltning, maa passere efter Sysselmændenes Passer,

*^^8 at deri udtrykkelig paaberaabes de i den Anled-

'^'^ig ergangne Befalinger fra Gollegierne, eller Stift- og

Amtmanden, og overlade vi til Hr. Kherren derom at

foranstalte en almindelig Bekjendtgjorelse. — 2) Hvad

,
de. kongelige Handelsbetjente angaaer, da er det alle-

^^åe forbudet ved Kammerets Skrivelse af 5. Maj i 177^,

,<*t de ikke maae reise ud af Landet uden de for Stift-

^i^itmanden, eller, ob paritatem rationis som foran er

^eldl, fur Amtmanden, saavidt Nord- og Oster-Amtet

angaaer, opgive gyldige Aarsager til deres Reise, og

da dertil erholde Tilladelse^, hvilket, om Hr. Stiftamtm.

^aatte finde for godt, kunde paa ny indskjærpes disse

^^tjente i Sonder- og Vester- Amtet. — 3) Hvorvidt

^asser derimod behoves for Handelens Betjeutere, derom

have vi tilskrevet den kongelige Handels Direction,

Og skulle ikke undlade i sin Tid at underrette Hr.

Ten om Udfaldet deraf. — For at disse Foranstalt-

ninger kunde bhve des kraftigere overholdte, have vi

^ntnodet de'n kongelige Handel at foie den Anstalt, at

det bliver samtlige Skippere strængeligen forbudet at

^*^odlage nogen Reisende, som ikke er forsynet med
'ovligt Pas, saafremt de ikke derfor ville være Tiltale

Underkastede, l^vrigl, da det af Hr. Kherrens Skrivelse

at formode, at Nogle skal paa en ulovhg Maade

^ave udstedt Passer under det usandfærdige Udtryk i

^aniTne, at det var efter given Fuldmagt af Stiftamt-

manden, saa maae vi anmode Dem nærmere at opgive,

h^em der maatte være tniflfen i saadan ulovlig Omgang,

•^8 hvorved Faclum maatte staae til at bevise, for at

de derefter kunne blive ansete efter Befindende. Rente-

*^ammeret den 13. Junii m^K

1786.

13. Juni.

') Under s. D. er Rentek. Skriv, af lignende Indhold afgaaet
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1786. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

13. Juni. vetzow, ang. Forstanderskabet for Gufunes Hos-

pital. Khavn den 13. Juni 1786. — Kammeret

bifalder, at Gufunes Hospitals Forstanderskab i 5 Åar, fra

18. Februar 1786 til Fardag 1791 er overdraget Paul Jonsson

af Myrarhus, mod en Lfin af 39 Rd. Courant aarlig, og iHvrigt

med samme Vilkaar, som den afg. Hospitalsforstander Isaak

Jonsson havde haft. Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1126. Commu-
nication til Landfoged Skuli Magnusson s. D. Copieb. sst.

Nr. 1127.

15. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Biskoppen i Skal-

holts Stift, Hannes Finnsson, ang. Geistlighedens

Portofrihed. Khavn den 15. Juni 1786. —
Isl. Copieb. I.itr. V, Nr. 1149.

Da vi ved Skrivelser til Stift- og Amtmanden* have

fciiet Anstalt til, at de Breve, som sendes med Posten,

ei alene fra D. Hoiærv. lil Geistligheden og Andre, men

og fra Geistligheden til D. Hoiærv., og som alene an-

gaae Embeds-Sager, skulle passere portofrie, imod at

der tegnes udenpaa samme, at det alene angaaer kon-

gelig Tjeneste, og at D. H. derefter tilstiller vedkom-

til Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, hvis Indhold er

publiceret paa Althinget ved denne Amtmands Bekjendt-

gjbrelse 17. JuU 1787, trykt i Althingsb, s. A. Nr. xiv.

2, S. 20 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1122). — Ved Rentek.

Skriv. 17. Juni tilstilles denne Amtmand ^^et Segl . . .

til Afbetjening ved Passerne for Nordre- og Ostre-Amtet"

(Copieb. sst. Nr. 1173). Ved Rentek. Skriv. 13. Juni

1786 til Handels -Directionen anmodes denne om at for-

anstalte, at det bliver indskjærpet for alle de paa Island

farende Skippere: ikke at medtage nogen Reisende fra Is-

land uden de nævnte Passer, med Undtagelse af de om-

talte Lærlinger; samt at den yttrer sig i Anledning af

Stiftamtmandens Forestilling om, at Handelens Betjente

underkastes den samme Regel. Isl. Copieb. sst. Nr. 1123-

Rentek. Skriv. 17. Juni 1786 § 11.
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mende Sysselmand Deres Attest, navnligen stilet paa de
Breves Nummere, der indlobe til Dem, at det sig saa-
ledes forholder: saa skulle vi ikke undlade at give

H. Underretning derom, for at det dereftor kan lige-

ledes blive Geistligheden bekjendlgjort, dog med den
Anmærkning, at intet privat Anliggende maa indeholdes

» saadanne Breve, lovrigt paatvivle vi ikke, at jo D. H.

selv indseer Fornodenheden af, at vedkommende Sys-

selmænd forsynes med forbem** D. H.' Altester. Rente-

kammeret den 15. Junii 1786 ^

Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Skuli

Magnusson, ang. Beskikkelse af Postforere m. m.

Khavn den 15. Juni 1786^. — isl. Copieb. Litv.v,

Nr. 1148

Ved Postvæsenet i Island er .den Anstalt truffen,

t*t der blive antagne 4 visse Postforere, een i hver

fjerding, nemlig een i Sonder-Mule, een i Oefjords, een

* Isefjords og een i Guldbringe Syssel, hver med '24

Rd.' aarlig Lon, som skal betales dem af vedkommende
Sysselmænd i trende Terminer, eller 8 Rd. for hver af

^e trende befalede Post-Tourer, naar de komme hjem.
Wr. Landf. ville altsaa fdie fornoden Anstalt til, at disse

Lcinninger kunne blive dem udbetalte, da Belobet skal

Passere til Omdrag i Post-Intraderne, imod at PostfOrer-

l^^s Qvitteringer og denne vores Ordre, det fdrste Åar

Originali og siden in Gopia, blive derved fremlagte.

^>emdeles ville Hr. Landf., efter Stift- og Amtman-
dens

Requisitioner, udbetale hvad flere Udgifter der
maatte

forefalde ved Indretningens Iværksættelse, efter -

de Dem derover tilstillende og af Stift- eller Amtman-
den, hver for sit Amt, attesterede Regninger, da BelObel

*Sele{ies skal passere til Omdrag, imod at disse Regninger

^ Ligelydende Skriv, af s. D. til Biskop Arai Thorarensen

;
Holum Stift. Copieb. sst. Nr. 1150.

J Jevnf. Rentek. Skriv. 17. Juni 1786.

15. Juni.

H
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178G, med Vedkommendes Qvitteiinger derved fremlægges,

^^""^^^^^ og demie vores Ordre paaberaabes, — Rentekammeret

den 15. Junii 1786.

17. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Postvæsenets Indretning i Island.

Khavn den 17. Juni 1786. — isl. Copieb. Liti. V,

Nv. 1159.

Efter at have overveiet saavel Hr. Kherrens som

Amtm. Thorarensens Forsiage af 10. og 13, August og

19. .lulii a. p. om Postvæsenet i Island, finde vi, at Ind-

retningen derefter vil indtil videre blive saaledes:

1) I enhver Fjerding antages en egen PostfOrer,

som niaa afgaae fra Stedet saa betimelig, at de trende

Postforere for Oster-, Nord- og Vesterlandet kunne paa

een Tid stode sammen paa Bessested, og derefter igjeo

derfra fcire de Breve med sig, som skulle afgaae til

enhver af disse Fjerdinger. ~ 2) Tiden, paa hvilkeu

de skulle stode sammen paa Bessested, ansees be-

qvemmeligst at blive: om Foraaret den 1. Maji, om

Sommerenden I.Septbr., men om HOsten derimod faaer

del indtil videre have sit Forblivende dermed ved deu

Tid, som Reskr. af 13. Maji 1776 allern. har befalet,

til hvilken Ende vi' maae overlade til Hr. .Khr. i Over-

eensstemmelse dermed, efter nærmere Overlæg med

Amtmanden, at bestemme den Dag, naar Posten til

Bessested skal være ankommen, samt de Dage, naar

den skal være paa enhver af Slationerne underveis.

3) Postens Gang bliver derefter saaledes: a) .Posten fr^^

Osteriandet begynder al gaae fra Sondre-Mule Syssel

over Nordre -Mule og Thingoes Sysseler til Oefjordeii)

hvor da: — b) den nordlandske Post begynder at gaa^

derfra over Skagefjorden og, Hunevands Syssel til Rute-

') Rentek. Skriv. 13. Decbr. 1786, jevnf. Rentek. Skriv

15. Juni 1786.
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fjorden, hvor Brevene fi a Strande Syssel modtages, samt 4786.

videre til Dale, Myre og Borgefjords Sysseler, og derfra IT. Juni.

til Bessested. Brevene fra Holums Bispegaard, Hofsos

Handel, samt den Ovrige Skagefjord, maae være belime-

% paa Videwalle (= Vi&ivellir) i Skagefjorden, og naar

Hjaltedalsheide om Sommeren er befarlig, gaaer Posten

derover fra Oetjord til Holum, og fra Holum til Vide-

walle. — c) Den vesterlandske Post begynder fra Ise-

fjords Syssel, gaaer over Vesterhavnene til Sysselman-

den i Bardestrands Syssel, fra ham til Budersdalen

[= Bå?)ardal] i Dale Syssel, derfra til Stykkesholm i

Sneefjeldsnæs Syssel, og videre igjennem Hnappedals,

Myre* og Borgefjords Sysseler til Bessested. Til Styk-

kesholm i Sneefjeldsnæs Syssel stoder en Bipost fra

Sysselmanden sammesteds, som tager Touren over de

Underveis liggende Havne. Fra Olufsvig maae Brevene

befordres til Sysselmanden selv, som boer i Nærheden,

Ved et eget Bud eller Leilighed, sorn jævnlig gives.

J^ostveien i Isefjords Syssel gaaer over Indfjordene, og

i Barilestrands Syssel over Gilsfjorden, og for at fore-

komme, saavidt mueligt, alle ved denne Befordring eller

dens Betaling mueligen modende Vanskeligheder, eragie

vi, at del isteden for den ved Beskriptet af 1776 be-"

stemte Betaling vil være bedst at slutte en fast Accord

med Vedkommende om Postens Oversættelse, da der-

ved tillige kan blive afhandlet og vedtaget hvad der

skal betales i Mulkl, naar nogen Sinkeise foraarsages,

hvilket vi maae tjenstligst overlade til Hr. Khr. at foran-

stalte, alene at Landfogden til sin Underretning ved

Regnskabet gives Rfterrelning om den accorderende

Betaling. — Den scinderlandske Post gaaer fra Besse-

sted over Havnefjorden, Kjeblevig, Boesand, Grindevig

og Orebach igjennem Arnæs Syssel til Moeidarhvol i

Rangevalle Syssel, hvor en Biposl mbder den med Bre-

vene fra Skaptefjelds Syssel, ligesom og med Osterlands-

Posten for Oster og Vester -Skapteijelds Syssel, samt

Si5nderlands-Postens Gang tilbage fra Rangevalle Syssel
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1786. til Bessested, kan forholdes efter Hr. Klirens Forslag.

—

17. Juni. 4] Til at bevare Brevene maae vi overlade Lil Ur. Khr.

at see den vester- og sonderlandske, samt de tvende

Biposter, forsynede med Skildter af Kobber eller Mes-

sing med H. K. Maj*' enkelte Chiffre med Krone over,

saa og med Vadsække, hvilket Alt kan forfærdiges der

i Landet, da Bekostningen kan udredes af de indkom-

mende Post-Intrader. — 5) Sysselmændene modtage de

Breve, som dem tilskikkes, til Afsendelse med Posten,

for den BetaHng, som ved Reskriptet af 8. Juhi 1779

er fastsat. — 6) Posten gaaer igjennem Sysselerne fra

een Postaabner til en anden, som ved Postens Ankomst
i

udtager de Breve, som skal uddeles i Sysselet, og

lægger derimod de Breve ind igjen, som skal afsendes

med Posten. Ethvert Syssels Breve lægges i Væsken

A sin egen forseglede Paque, hvorpaa maa være skrevet

lil hvad Syssel Paquen horer, og inden i Paquen læg-

ges en Liste paa de afsendte Breve, hvilken Orden og

maa gjælde for de Breve, som Stiftamtmanden eller

Amtmanden afsende. Posten maa derhos være forsynet

med en aaben Liste i Vadsækken, hvorpaa fra ethvert

Sted tegnes hvad Tid Posten gik derfra, og om Foret

er ondt eller godt, hgesom og ved ethvert Sted paa-

tegnes, hvad Tid Posten ankom dertil, og hvorledes

Fciret havde været. Ibvrigt maa ingen Postaabner, uden

uundgaaehgt Forfald, opholde Posten over Vs Time. —
7) Hænder det sig, at PoslfOreren bliver syg underveis,

skal Sysselmanden i det Syssel, hvor det skeer, være

pligtig at besørge Posten ved el andet Postbud, for een

Krone for hver Thingmanneleid, til hvilken Ende Rep-

styrerne eller andre Nærværende i saadanne Tilfælde

ere pligtige at see Postsækken befordret til Sysselman-

den, imod en passelig Betahng af Post-Intraderne, som

vedkommende Amtmand fastsætter efter Befindende.

Og skulde PostfOreren paa Veien blive forlegen for Hest,'

skal enhver Bonde være pligtig at overlade ham sin

Hest for 48 Sk. for hver Thingmanneleid, ligesom det
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iovrigt paaligger Sysselmanden i alle muelige Tilfælde 1786.

at være behjælpelig til at see Posten befordret. Deu 17. Juni

Postfcirer, som befindes i Drukkenskab, eller af andre
ikke lovlige Aarsager forsinker Postens Gang, maa vente
at blive, efter Forseelsens befindende Beskaffenhed, ei

alene afskediget, men og vedborligen straffet,— 8) En-

hver af de antagende 4 PostfOrere nyder i aarlig LiSn

Rd,, og efter 12 Aars tro Tjeneste 3 Rd. i Pension.

Derimod bliver Betalingen for de tvende Riposter 1

Grone for hver Thingmanneleid. PostfOrernes Lcin bliver

dem udbetalt i 3 Terminer, eller 8 Rd. for hver Reise,

Qaar de komme hjem, af vedkommende Sysselmænd,

hvortil vi ved Landfogden have foiet Anstalt, og skulde

de, ved at tiltræde Reisen, mangle Penge, kan dem af

Sysselmanden efter Befindende forskydes indtil 2 å 3

Rd. — 9) De Sysselmænd, hvorfra Postforerne afgaae,

^aae staae inde for at anskaffe den blandt de hurtigste,

Paapasseligste og redeligste Mænd i Sysselet; i Sær-

deleshed maa haves for Oine, at de ere ædruelige.

t*e antages da, efter Sysselmandens Forslag, til Post-

firere af Stift- eller Amtmanden, som derefter give dem
forneden Instruction, samt tage dem i Eed, hver for

sit Amt. — 10) Ingen ringere Brev -Porto maa antages

end den ved Reskr. af 8. Julii 1779 er bestemt for 1

^od, skjcindt Brevet veier mindre. — 11) De Breve til

biskopperne fra Geistligheden, som vedkomme deres

*^ffentlige Embeders Bestyrelse, ligesom Biskoppernes

Geistligheden, maae nyde Portofrihed, naar de ere

P^aiegnede alene al angaae kongelig Tjeneste, og Bi-

®*^opperne derefter ved Brevenes Modtagelse giver ved-

korutneade Sysselmand sit Beviis for, at det har saa-

ledes forholdt sig, hvilke Attester da blive at fremlægge

ved Post-Regnskabet til Legitimation for Portofriheden.

Disse Bestemmelser maae vi tjenstligst have Hr.

Khren anmodet at ville foranstalte offentlig bekjendt-

gjorte, hgesom vi og have givet Amtmand Thorarensen

r. 18
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4786. forncJden Underretning derom, og tillagt Landfogden

17. Juni. Ordre om at udbetale Postforerne deres aarlige L6n-

ninger, samt hvad videre Udgifter der maatte forefalde

. efter Vedkommendes Regninger, naar de af Hr. Khren

eller Amtmanden, hver for sit Amt, ere behørig atte-

sterede. — I Henseende til hvad Hr. Khren forestiller,

om, at Posten maatte komme til al gaae oftere, skulle

vi ikke undlade tjenstligst at formelde, at vi agte det

passeligst at lade saadant beroe, i det mindste indtil

den forehavende nye Plan for Handelen er sat i Værk,

da samme muelig kan gjiSre foruodent, deels af de nu

allerede havende særskille Anordninger, og deels af

, hvad Erfarenheden efterhaanden maatte give Anled-

,ning til, at udarbeide en ganske ny almindelig An-

ordning for Postvæsenet i Island , hvilket da altid

ved Gorrespondence med Hr. Stiftamtmanden og Amt-

manden nærmere kan overlægges, og Postens Gang

tillige udvides efter befindende Fornodenhed. Foran-

staltning til Opdagelse af og Straf for private Brevdra-

gere kan ligeledes nu forhaanden udsættes, foruden

andre Aarsager ogsaa af disse, at samme deels vilde

gj(5re Poslindretningen allerede nu i dens Begyndelse

ikke lidet forhadt, deels og, at dette Slags Misholdelsers

Opdagelse og Afbeviisning vilde i de allerfleste Tilfælde

blive umulig, og i mange andre medfore langt mere

Vidtløftighed og Vanskelighed, end at den Fordeel for

Postvæsenet, som deraf kunde udkomme, kunde ventes

at svare dertil. — Ibvrigt maae vi, i Tilfælde at forbe-

meldte Foranstaltning skulde ved Udførelsen finde en

eller anden ikke forudseet Vanskelighed, have overladt

til Hr. Kherren eller Amtmanden, deels hver for sit

Amt, deels begge tillige, efter Omstændighederne, at

feie de fornødne Anstalter, udbedende os alene under-

rettede derom, tillige med de derved forekomne Grunde.

Rentekammeret den 17. Junii 1786 ^

O s. D. Rentek. Skriv, til Amtmand Stephan Thorarensen

af samme Indhold, og kun med de fomiJdne Forandringer
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Rentekammer-Skrivelse til Landphysikus Jon 1786.

Svemsson, ang. Inventarium ved Landphysikatet.^aoTjIIilL

*^havn den 20. Juni 1786. — isi. Copieb. Litr. v,

Nr. 1202.

Af de chirurgiske Instrumenter, som Hr. Landphy-
sikus tilstillede os under 22. Julii a. p., ere de bruge-

%ste og niidvendigste nu reparerede og fcilge herved

tilbage i 4 Foutteraler og 1 Kasse, ligesom herved og

f(5lger en Specification paa disse Instrumenter, som Hr,

^-andph. nu ville optage til Bevaring, som et Inventa-

rium ved Embedet. Rentekammeret den 20. Junii 1786^

Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Skuli 20. Juni.

Magnusson, ang. Indretning af Landfogdens Regn-

skaber. Khavn den 20. Juni 1786'^. - isi. Copieb.

Litr. V, Nr. 1180—1182.

Efter Hr. Landf.' Begjæring ved Promem. af- 26.

pj^ssati have vi ikke villet undlade ved hosfolgende

Extract at communicere Dem, hvori de Uordener og

Ungtigheder ved Regnskabsvæsenet have beslaaet. hvilke

Hr. Kherre og Stiftamtm. Levetzow haver seet sig for-

anlediget at andrage for Kammeret, og til hvilke at

hæmme (som vi og paa det alvorligste ville herved have
r

i enkelte Udtiyk, samt Udeladelse af % 3 Litr. c og d, .

som Nord- og Oster -Amtet uvedkommende.
,
IsL Copieb.

Litr. V, Nr. 1160,

') Ved Skrivelse af s. D. til Stiftamtmand Levetzow tilstilles

ham Listen over de sendte Instrumenter, med Underret-

^^^g om, at de ere bestemte til Landphysikatets Inven-

tarmm
; Finants- Kasse -Directionen og det chirurgiske

Academie tilskrives ang. Udbetalingen af Penge til det

sidstnævnte, der havde besørget Instrumenternes Repara-

tion. En Afhandling om Jordemoderkunsten blev tillige

tilstillet Landphysikus til Benyttelse ved Udarbeidelse af

et Skrift i dette Fag. Copieb. sst. Nr. 1203-1205.

^3 Rentek. Skriv. 5, JuH 1788.

18»
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1786. Dem anbefalet) vi under 22. pass. have beordret Land-

20. Juni, fogden ufortovet at reise tilbage til Landet. — 1 Anled-

ning af hvad Hr. Landf. har forestilt ved P. M. af 3.

hujus, om en Forandring i hvad Dem under samme

Dato er foreskrevet at iagttage ved den af Dem holdende

Kassebog, bifaldes, næst at lade den af Hr. Landf. ind-

sendte Journal herved folge tilbage , at Hr. Landf.

holder en Hoved -Kassebog over H. Maj** samtlige In-

trader af Sysseler, Klostere og andre Ombudde, og

desuden en egen for Administrationen af Guldbringe

Syssel med Mosfell-Sveiten, samt at Tugthus- og Justice-

Kasse-Pengene udelades af den forste, dog imod at De

derover holder en h parte Kassebog, alt i den under

3. hujus foreskrevne Orden. Ved Kassebogen for Guld-

bringe Syssel og Mosfell-Sveiten maatte især iagttages,

at ved at debitere Bønderne for hvad de skulle svare,

maatte alle Skatte- og Afgifts-Species stykkeviis anfores,

^ og saaledes opgives for Kjcib mændene, ligesom og ved

Crediten maatte, saavidt det er mueligt, anfores hvad

Slags Vare der indlægges i Handelen til Betaling. lov-

rigt fdlger det af sig selv, at de kongelige Intrader have

Præference fremfor alle andre Fordringer til Afbetaling.

For at Stiftamtmanden altid kan have den fornijdne Op-

sigt med og Underretning om Kassen, da, ligesom Hr.

Landf. allerede under 8. April 1775 er beordret aarlig

at indgive til Stiftaratm. en Extract-Beregning over Kas-

sens Tilstand, saa ville Hr. Landf. for Eftertiden til ham

indlevere ved hver tredie Maaneds Udgang nciiagtige

Qvartals-Extracter, saaledes indrettede som hosfolgende

Schemata udviser, hvorved Restancerne maatte legiti-

meres med rigtige Extracter af Kassebøgerne, ved hvilke

Exlractei;'. tillige maatte iagttages, at de til hver Termin

udeslaaende Restancer anføres i Extracten med det Be-

løb, de netop udgjøre den Dato, som Extracten udstæ-

des, og naar Hr. Landf. allerede havde assigneret paa

Restancen, men det assignerede Beløb dog ei endda

var at afskrive, fordi Hr. Landf. ikke havde faaet Un-
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derretning om, at Assignationen var honoreret, maatte 1786.
indeu Linien annoteres, hvad Bel5b saaledes var assig- 20. Juni.

neret; Udgiften ville Hr. Landf. legitimere med at fore-

vise for Stiftamtm. de Qvitteringer, som derfor ere Dem
3f Vedkommende meddelte, hvilket ligeledes noie maatte

iagttages ved de Extracter, som tilstilles Amtmanden
for Nord- og Oster-Amlet, for al han kan vide at rette

sig derefter ved de til Restancernes Indfordring foran-

staltede Execulioner. Skulde det, efter den ved Ex-

tracterne udfaldende Conto, befindes, at der bebovedes

Porskud til at bestride forefaldende kongelige Udgifter,

Ville De for Stiftamtmanden noiagtigen opgive hvad

Udgifter der forefalde, for at han, ifdige deraf, efter

Befindende kan, i Overeensstemmelse med Foranstalt-

klingen af 8. April 1775, requirere det Fornodne. Samt-

lige Kloster- og Ombudsholdere og ovrige Vedkommende
i^liver iovrigt nu paa ny indskjærpet, at de, ifolge For-

anstaltningen af 2. xMartii 1776, melde for Stiftamtm, og

A^tm.
, enhver for sit Amt, hvergang de erlægge Be-

taling
til nogen af Kasserne, ligesom Amtmanden der-

efter underretter Stiftamtm. derom, saavidt Nord- og

Oster-Amtet vedkommer. Med Beholdningerne af Tugt-

hus- og Justice-Kasse-Pengene bliver at forholde i Over-

eensstemmelse med Foranstaltningen af 8. April 1775,

nien for at Stiftamtm. i mellemværende Tid kan være

underrettet derom, ville Hr. Landf. tillige med Qvartals-

Extracternes Indsendelse ligeledes underrette ham derom
ved en å parte Liste, som uddrages af den derover

holdende Kassebog. Rentekammeret d. 20. Junii 1786*.

') Det i Rentek. Copiebog vedfbiede Schema for Qvartals-

•^xtracteme udelades lier, som forlængst undergaaet For-

andring, - Ved Rentek. Skriv, s, D. (IsL Copieb. Litr.

V, Nr. U78) tilstilles Stiftamtmand Levetzow Gjenparfc af

ovenanfcirte Skrivelse, med Anmodning at indskjærpe paa

ny ved offentlig Bekjendtgjorelse, at alle offentlige Indbe-

talinger skulle indberettes til Stiftamtmanden. — Meddelelse

om denne Foranstaltning til Amtmand Thorarensen i Rentek.
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1786. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand l^e-

20. Juni.
yej^ow, ang. Lovgivningen om Jordforbedringer.

Khavn 20. Juni 1786. —• islandske Copieb. Litr. V,

Nr. 1183.

Den Omsorg, som vi af Hr. Kherrens Skrivelse af

16. Martii sidsUeden have erfaret Dem at bære for

Efterlevelsen af Forordn, af 13. Maji 1776 ang. Gjærders

Sætning og Tuers Jævning i Island, kan Kammeret i

Almindelighed ikke andet end bifalde, ligesom det og

gjerne seer, at Hr. Stiftamtm. for den fblgende Tid saa

nciie som mueligt soger at holde over samme. Men
da det allerede ved Forordningens Udstedelse er blevet

forudseet, ligesom det og fdlger af Tingens Natur selv,

at saadanne almindelige oeconomiske Foranstaltninger,

som denne, for et heelt Land af heel ulige Beskaffenhed,

og ligesaa ulige Kræfter og Formue paa Indbyggernes

Side, altid maae være underkastede alle deslags Und-

tagelser, som individuelle Omstændigheder af Personer,

^
Tid og Sted, og især et Aars mere og mindre Beqvem-

hed fremfor et andet. Iblandt andet i Hensigt til Frostens

vedvarende Strænghed, gjcire nodvendige, hvorfor og de

i Forordningen anordnede Mulkter egentlig ikkun kunne

have Hensigt til saadan Forsommelse, som enten er

modtvillig eller i det mindste frivillig i den Grad, at

den, efter rigtige Lovgiveises Grunde, kan ansættes til

Straf, men derimod ikke til nogen Efterladelse, der

alene foraarsages- af saadanne Hindringer, som ere

uovervindelige enten i sig selv eller for visse Individua,

Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 1179). I Anledning heraf

er Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjbrelse 9. Juli 1786

trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xil. 1, S. 31 , hvorved

indskjærpes Rentekammer Foranstaltning 2. Marts 1776,

under Trudsel af Mulkt efter Rentek. Skr. 17. (i'etL 27.)

Juli 1779. — Amtmand Thorarensens Bekjendtgj«relse om
Bamme, see Althingsb. s. A. Nr. xvi. 1, S. 41—42.
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om hvilke der kan blive Sporgsmaal i enkelte Tilfælde: HSG.
saa gj(5re vi os og forvissede om, at Hr. Kherren 20. Juni.

ved Forordningens Overholdelse for Fremtiden behage-

% tager alt saadant i Betragtning, og deriblandt især
den nærværende Mangel baade paa Folk og Heste,

3'lerhelst paa de Steder, hvor Grcinsvær eller Stene

Gjærdernes Reisning ikke haves ved Haanden, men
^aae hentes andensteds og ofte temmelig langt fra, og

^Itsaa, naar der opkommer nogen Tvivl om Bodernes

inddrivelse hos en eller anden, der maatte have efter-

'adt at fuldfore det foresatte Maal, lader sig, inden

Boderne inddrives, meddele af Sysselmændene oplyse-

Hge Lister over alle Omstændieheder, for ret at kunne

skjcinne, hvem der kan ansees som virkelig skyldig til

Straf, og hvem derimod Umuligheden for ham paa visse

Tider og Steder maatte kunne give en lovgyldig Und-

skyldning. Hvad Tuernes Jævning er angaaende, da,

saasom man endnu ikke er kommen til fuldkommen

Vished om, paa hvilken Maade samme bedst og lettest

kan skee i Island, saa ere vi enige med Hr. Kherren,

at sammes Paadrivelse nu forhaanden udsættes, indtil

6t endeligt Udslag deri kan blive bragt tilveie, til hvil-

ken Ende vi i sin Tid forvente Underretning om Ud-

videt af de Forsog, Hr. Kherren forehaver dermed,

ligesom vi og onske at faae saa nciiagtig Beskrivelse

som mueligt over et Stykke Mark, begroet med Tuer,

6i alene saaledes som de i Almindelighed falde i Is-

land, men og saaledes som de storste og tætteste falde,

med Forklaring om deres Hdide, Omkreds, Tæthed og

^^'iggenhed mod hverandre, m. v., og hvis vi kunde

tilJige faae en liden Tegning over begge Slags, til endnu

nærmere Eftersyn, var det saa meget bedre. — At

mange med Grund skulde kunne undskylde dem med

Uvidenhed om Forordningens Indhold, falder os saa

nieget mere tvivlsomt, som vi vide, at det kongelige

vestindiske og guineiske Rente- og General-Toldkammer

haver i sin Tid, foruden det danske, tillige ladet gjore
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1786. her et heelt Oplag deraf i det islandske Sprog, hvilket

20. Juni. er fordeelt over hele Landet, ligesom og Forordningen

jævnligen paaberaabes af Repstyrerne i deres Attester

ved alle Præmie -Æskninger. Imidlertid skulle vi ikke

mangle efter Refindende at meddele Hr. Kherren nær-

mere Resolution om et nyt Oplag deraf i Island, saa-

snart vi erholde Stiftamtmand Thodals Svar, som vi

. have begjært, om det Oplag, som ham i sin Tid er

bleven committeret at foranstalte, ifald det fandtes for-

nodent^ — 1 Anledning af de af Hr. Kherren beordrede

Exeeutioner af B5derne for Forordningens Misholdelse i

alle de foregaaende Aar, ligefra dens Publication og

indtil Deres Tiltrædelse lil Stiftamtmands-Embedet, skulle

vi ikke undlade at formelde til nærmere behagelig Ef-

terretning, at i Aarel 1777, som er det fdrsle man

egentlig kan regne fra i denne Henseende, var Faare-

Udrydningen, med deraf flydende Foranstaltninger, just

i den stærkeste Drift i adskillige af Amtets Landdistric-

ter, hvilket varede ved lige indtil Aaret 1779, og dette

foraarsagede, at mange flere af Oplandets Folk end

ellers sædvanlig scJgte lil Sekanten, for at vinde Livs-

Ophold, hvorved da alt Jordarbeide naturligviis maatte

lide en forholdsmæssig Afbræk. 1 nogle blandt disse

Aar indfaldt tillige saa haarde Tider, at endog mere

end sædvanlig Providering herfra, forenet med Renyt-

telsen i Landet selv af lidet naturlige Midler, og deri-

blandt Hestekjod, til Spiisning, kunde ikke engang

forebygge, at jo mange iblandt den fattigste Almue

maatte lide Ned. Endelig gjorde Vulkanen i Skaptefjelds

Syssel Noden saa almindelig for det hele Land, allerhelst i

O Ved Rentek. Skriv. 20. Juni 1786 tiljades, at et Oplag af

6 å 800 Exemplarer af ovennævnte Forordning maa blive

trykt i Island, hvis Stiftamtmanden maatte finde det for-

nødent, og uddeelt i begge Amter efter Amtmændenes

Bestemmelse, idet Omkostningerne tilsiges at ville blive

erstattede af Rentekammeret. Isl. Cdpieb. ^tr. V, Nr.

mi.
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Aarene 1783 og 1784, at en Udgift for Staténs Kasse af

Tonder Guld ei haver kunnet ganske afhjelpe samme, lige-

som dens Fcilger i Tabet af Mennesker, Greature og for-

ladte Gaarde ikke endnu paa meget nær kunne agtes

at være forvundne. Disse samtlige Omstændigheder
bave Kammerne, hver til sine Tider, idelig haft for

Oine, i hvad de have foretaget i Hensigt til Forordnin-

gens Overholdelse i dette Stykke. I alle de Åar, som
man af de aarlige indkommende Syssel- og Amts-Be-

retninger haver bragt i Erfaring, at trykkende Omstæn-

digheder ei have tilladt Indbyggerne i Almindelighed

at fortfare med Gjærdesætningen , efter Forordningens

Bydende,' og allermeest i Aarene 1783 og 1784, da

Naturen selv lagde uovervindelige Hindringer i Veien

for samme, har man troet at burde oversee dermed,

hvorimod man i de Aar, der have været bedre, haver

anseet at være Adgpng til at paadrive Sagen med mere

Strænghed, hvorpaa den af Hr. Kherren selv paabe-

raabte Foranstaltning af 12. Januarii 1782 tjener til

f^rcive. Paa denne Maade er ogsaa denne Sag, lige

siden 1778 og indtil indeværende Aar, aarligen bleven

af Kammerne allerund. forestilt Hans Kgl. Maj', dog uden

at derpaa er erhvervet nogen særdeles Resolution, for

ili-ke at statuere nogen ofifentlig Undtagelse fra Forord-

ningens Regel; blot have nogle enkelte Embedsmænd,
der have udtrykkelig forespurgt sig om de skulde gribe

til Execulion, erholdet omtrent saadanne Svar, som det

af Sysselmanden i Kjose Syssel fremlagte og af Hr.

St-iftamtm. indsendte af 31. Januar 1784. — Heraf vil

da Hr. Kherren behagelig erfare, at denne Sag hverken
har Været Kammerne ubekjendt, eller af samme over-

gaaet uden at paaagtes, hgesom og Hans Kgl. Maj*, end-

skj(3ndt aarligen af Kammerne allerund. undejTettet om
alle disse Omstændigheder, ikke haver allern. behaget

at tillægge samme nogen Befaling lil at iagttage videre

Strænghed i Forordningens Execution, under Landets

1786.

20. Juni.
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n86. daværende Omstændigheder, end foran er meldt, og

ao. Juni. heraf vil det vidore blive en Folgc , at alle Biider for

manglende Gjærdesætning, fra Forordningens Publication

og indtil 1785 Aars Udgang, maae, efter Hr. Kherrens

eget Onske, ei alene eftergives, hvilket Hr. Kherren

maatte behage at bekjendtgjcire Sysselmændene, men

og hvad Gods og Effekter derfor maatte være udpantet,

liisgives igjen til Biernes Raadighed, og om Noget deraf

maatte være gjort i Penge, al Belfibet ligeledes gives

Vedkommende igjen tilbage. Thi omendskjondtHr. Kherren

udi ^in Skrivelse af 16. Martii sidstleden haver meldt,

al Deres forbem*' Foranstaltning alene har sigtel til

Trudsel og Skræmsel, saa finde vi dog Deres Gircu-

laire derom til Sysselmændene af 20. Novbr. a. p.,

saavidt det bestemt lyder paa virkelig Execution inden

en vis foresat Tid, og det under subsidial Ansvar saa-

vel for Sysselmændene som og for Repstyrerne, uden

forinden at forudsætte nogen nærmere Indberetning til

Dem, saaledes indrettet, at Sysselmændene kunde ansee

sig derved noksom bemyndigede ei alene til at fore-

tage Udpantning, men og at foranstalte det saaledes

Udpantede bortsolgt, ligesom og Sysselmand John John-

sen i denne Tanke virkelig har indgivet i denne Hen-

seende en Ansøgning til Kammeret paa sit Syssels

Vegne. Rentekammeret den 20. Junii 1786^

'3 Rentek. Skriv. s. D. til Amtmand Stephan Thorarensen

af lignende Indhold: at Folkemangel gjbr Udførelsen af

For. 13. Mai 1776 umuelig for Oieblikket, hvorfor og

Mulkteme for dens Overtrædelse maae bortfalde, men efter-

haanden, ligesom Forbedring indtræder, paalægges Amt-

manden at vaage over Forordningens Overholdelse, især

med Hensyn til Gjærdesætningen, dog saaledes, al fUr

end Mulkter paalagdes, skulde Lister indhentes fra Syssel-

mændene, med Angivelse af de Omstændigheder som

havde forhindret Gjærdemes Opførelse. Paa Tuers Jæv-

ning lægges mindre Vægt, da (^man endnu ikke er kom-
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- nse.

vetzow, ang. Lodsvæsenets indretning. Khavn
Juni 1786. — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1185.

V^d Hr. Kherrens Prora. af Apri) a* c. have vi

"^^^dtaget en Gjenpart af den Instruction, hvilken Hr.

Kherren
til Lodsvæsenets Indretning har udfærdiget

Lodserne for Havnefjords og Holmens Havne. Men
en Lodsvæsens-Indrelning for Island er en iblandt

^6 Sager, hvorpaa den nu forehavende. Plan til en

^i'jhandeis Indforsel vil have en stor Indflydelse, ligesom

den og saa meget mere maatte være forsynet med
allerh. Auctoritet , som den i adskillige Stykker

komme til at interessere fremmede Magters Under-

saatter, hvilke uden saadan Åuctorisalion ikke kunne

forbindes derved, saa maae vi tjenstligst have Hr. Kherren

^nttiodet, inden Indretningen udstrækkes til flere Steder,

^^hagelig at ville overlægge denne Sag nærmere med
^^^e de Mænd, som maatte have forneden local Kund-
skab om Landets forskjellige Kyster, saavidt disse kunne

ventes beseilede, saavel som med Amtmand Thorarensen,

Si*avidl Nord- og Oster-Amlet angaaer, samt derefter

gjcire el nærmere almindeligt Forslag herom, for at det

i det Hele videre Forncidne derefter kunde correspon-

deres med vedkommende Departement, samt Hans
Maj*' Auctorisation, efter Befindende, derpaa udvirkes.

dette saaledes forventende Forslag onske vi, at ei

slene de hidindtil beseilede Indlcibe og Havne, men og

\ Særdeleshed alle de vanskeligste Steder, saasom

^J'ebachs- Bugten, eller Kysten fra Portland til Pynten
af Reykenæs paa den 5stlige Side, samt Kysterne

af Strande Syssel fra Rutefjord af og indtil Cap de

Nord (da de fremfarne Tiders Erfarenhed har viist, at

men til fuldkommen Vished om, paa hvilken Maade

samme bedst og lettest kan skee i Island". Copieb. Litr.

V, Nr. 1189.
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1786. de fleste forulykkede Skibe ere strandede paa be-

^^'"^T^ meldte Steder), maalle blive tagne i saa nbie Betragt-

ning som mueligt er, med Overlæg om, hvorledes den

der befrygtende Fare for Seiladsen bedst kunde være

at forekomme, ei alene ved at bekikke Lodser paa de

beqvemmesle Steder, hvilke her, som oyeralt, udtryk-

kelig maatte navngives, men og ved visse paa saa-

danne Steder indrettende Signaler eller Mærker til de

Seilendes Advarsel. Det samme er at sige om Nord-

og Oster-Amtets Kyster, fornemmelig i Thingoes Syssel

fra Langenæss til Husevig, hvorfor og Hr. Kherren vilde

give Amtmanden Gjenpart af denne Skrivelse, paa det

han ligeledes kunde derom indhente de fornodne Ef-

terretninger for sit Amt, og derefter med Hr. Kherren

conferere det Fornodne. Imidlertid, indtil en almindelig

Anordning herom for hele Landet kan blive udfærdiget,

Iroe vi, at Hr. Kherren med os vil befinde, at det vil

blive bedst at det beroer ved hvad De, som til en PrSve,

have foranstaltet for Havnefjords og Holmens Havne,

uden nu for Haanden at fortsætte Indretningen til flere

Steder. Rentekammeret den 20. Junii 1786,

28. Juni. Kongelig Resolution ang. Amtmændenes Be-

myndigelse til at mulktere Embedsmænd. Fre-

deriksberg 28. Juni 1786. — stiftamtmand Levetzow

havde i Skriv 22. April s. A. Maget over, at nogle af hans

underordnede Embedsmænd „viiste Seendrægtighed , Efterla-

denlied og Ligegyldighed" i at udfbre hans Ordres, og især

at besvare Breve, saaledes at de 2, 3, ja 6 Gange have maattet

paamindes om Svar, og tilsidst har det endda ^(hverken fværet)

paalideligt eller efterretteligt". Saaledes havde han 5, 6 Gange

maattet paaminde om at inddrive Bdderj som han havde paa-

lagt nogle Bbnder i Arnæs og Kjose Syssel, som vare ude-

blevne med Skyds til ham til Althinget, af Modtvillighed j

saaledes anfares flere Exempler, Herimod troede han ikke at

•Irettesættelser kunde virke og Suspension for smaae Forseelser

var for stærk Straf; han anbefaler Mulkter, ligesom Biskop-

perne ved Reskr. 26. Juni 1782 vare bemyndigede til at mulktere
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Præsterne for lignende Forseelser. Kammeret bifalder dette -17?

Forslag, og foreslaaer den paalæggende Mulkt til 1—2 Rd. —

^

CForest. 20. Juni). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

^"^3 Nr. 73. — Resol. er communiceret Stiftamtmand Levetzow

°g A.mtmand Stephan Thorarensen som dateret ^^21. Juni",

^ed Rentek. Skriv. 22. Juni 1786 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr.

den fOrste med Anmodning at ville (^foranstalte

almindelig publiceret paa Althinget". Som Fblge deraf er

kundgjort, ogsaa under Datum ,,21. Junii 1786", ved Stift-

^tøtnaand Levetzows Bekjendtgjiirelse, dat. Bessestæd Kongs-
,

Saard 10. August 1786, trykt som Tillæg til Althingsb. s. A.,
S. 61—62.

Vi ville allern. have Vores Stiftamtmand i Island
j

Amtmand udi Sander- og Vesler-Aralet sammesteds,

^^mmerherre Levetzow^, samt Amtmand Thorarensen
^di Nord- og Oster-Amtet, bemyndigede til at paalægge

enhver især undergivne civile Embedsmænd, som
vise sig forsømmelige i saasnart mueligt at meddele

Erklæringer og Efterretninger, som hine til Vores

'Reneste af dem forlange, efter Omstændighederne en

Mulkt af 1 til 2 Rd. for hver saadan Foi'seelse, hvilken

^ulkt til Bedste for de Fattige inddrives ved Execulion

nærmeste Sysselmand hos den Skyldige; dog at lov-

Forfald af Sygdom, ufremkommelige Veie og andre

^'i^ibedsforretninger, som paa samme Tid maatte paa-

dem og ei taale Opsættelse , eller formedelst

hvilke de paa nogen Tid kunne være fraværende fra

*^6res Bopæle, blive, naar samme beviisligen godtgjcires,

antage til Befrielse for Mulkten. Friderichsberg Slot

28. Junii 1786.

'^^itekammerets Instruction for Thoroddi som
oeconomisk Veileder i Nord- og Oster-Amlet i

.

Island. Khavn 29. Juni 1786. — Concept, for

stiirste Delen udarbeidet af Conferentsraad Erichsen, i det for-

^
^ge Rentekammers Archiv. - Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1216.

Intbrims- Instruction, hvorefter Studiosus Theodor
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4786. Thoroddi - indtil videre haver at forholde sig ved de

29, Juni. ham under 19. Januarii 1785 allern. anbefalede Forret-

ninger i Island.

1) Saasnart De ankommer til Landet, haver De at

melde Dem hos Hr. Amtmand Thorarensen i Nord- og

Oster -Amtet, og for hannem at forevise denne Deres

Instruction, da alle Deres Forretninger, saavel i Hensigt

til Stederne hvor, som den Orden, i hvilken samme

skulle foretages, ere allern. henlagte under Amtman-

dens Bestyrelse. — 2) Disse Forretninger bestaae for-

nemmelig i, efter Amtmandens Foranstaltning at gaae

tilhaande med al Dem muelig Oplysning og Underret-

ning for Almuen i Alt hvad der angaaer Landbruget,

saasom at sætte Gjærder, planere Tuer, anlægge Diger

og GriJfter til Myrers og Moradsers Udtapning, med for-

neden Anviisning lil, hvorledes samme siden skulle

behandles, for at kunne 'blive til brugbar Engbund,

at forbedre Bdygde- og Landeveie, indrette og ret af-

benytte Kaal- og Urte-Hauger, Gjodselens Behandling og

Formerelse, med videre. I Hensigt til Jordbruget maa

De ellers for det fiirste fornemmelig anvende Deres

Bestræbelser paa hvad der kan tjene til H(3avlens og

Fodringens Forraerelse og Forbedring, samt til Arbei-

dets Lettelse ved samme; med Agerdyrkning derimod

maa det forhaanden beroe, uden om maaskee et ellei*

andet enkelt Sted skulde findes at vise saa fordeel-

agtig Leilighed lil at forsoge den, at De med Grund

kunde formode . et lykkeligt Udfald deraf; dog maatte

dette Slags Forsog nu forhaanden ingenlunde foretages

uden i Smaat, og ikkun paa udsagte beleilige Steder-

— 3) Paa AU, hvad der hbrer til Fædriften, paaligg^^

Dem dernæst al anvende al muelig Agtsomhed, og deri>

efter forekommende Omstændigheder, at gaae Almuen

, til Haande med dé bedste Raad og Veiledninger, vsei*^

sig i Hensigt til Kreaturenes Avling og Opelskning selv,

eller til deres Fodring og dvrige Behandling, sanit

endelig lil de ved Fædriften faldende Produkters bedst

*
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muelige Renyttelse, dog at De i alt dette stedse have 1786.

Landets og Indbyggernes Omstændigheder saaledes for t9. Juni.

Oine, at hvad De heri foretage eller tilraade kan blive

saa nciie som mueligt passet derefter, i hvilken Hen-

seende ogsaa bliver at have Hensigt til Anvendelsen

3^ de adskillige Afhandlinger om disse Malerier, som
allerede haves udgivne i det islandske Sprog. —
*) Hvad der kan tjene til Ferskvands-Fiskeriets, og der-

iblandt især til Laxefangstens Refordring, vilde De lige-

ledes have i bedste Agt, saavel som overhoved alle

de Ting, Husholdnings- og Næringsvæsenet vedkom-

niende, paa hvilke det enten allerede allern. har behaget

^Her herefter maatte behage H. K. Maj* allern. at ud-
E

Sfiette nogen Relonning; og om en eller anden kyndig

Mand i Landet skulde meddele Dem noget Forslag, sig-

nende til Næringsvéienes Opkomst, kunne De modtage

samme, men derefter overgive De alt ^aadant til Amt-

manden med Deres Retænkning, paa det han efter Re-

findende kan gjcire nærmere Forestilling til Kammeret
derom, ligesom De og selv haver til Amtmanden at

^^dgive hvad Forsiage De selv maatte finde nødvendige,

at han kan geleide samme med sin Rétænkning til

kammeret til nærmere Overveielse og paafølgende Re-

solution. — 5) Saavidt der icivrigt gives Leilighed dertil,

haver De at efterforske hvad Mærkværdigt De kunde

^^^efinde i Naturriget, som ikke endnu fandtes at være
nciiagtigen beskrevet i de over Island udkomne Reiser,

da beskrive alt Saadant paa den i Naturhistorien

^ antagne Maade, hvorhos i Særdeleshed tillige maatte

Hensigt til, hvorvidt saadaune Ting kunde an-
vendes

til en eller anden nyttig Rrug i Landet. —
) Skulde

ellers Amtmanden finde fornodent at over-
drage Dem nogen Reise, enten for at eftersee og give
ham Rereining om en eller anden af de af H.Maj* an-

befalede eller andre under Amtmandens Opsigt staaende

<^economiske Foranstaltninger, eller og for at give An-
vnsuing

til et eller andet af dette Slags, da haver De
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at foretage saadanne Reiser; dog tilstaaes Dem ikke

nogen Friskyds, men De maa befordre Dem selv paa

egen Regning, da Saadant er taget i Betragtning ved

at tillægge Dem 150 Rd. i aarlig Lon. Rentekammeret

den ^S9. Junii 1786 ^

80. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow og

Biskop Hannes Finnsson, ang. Salg af Kirke-

godser. Frederiksberg den 30. Juni 1786^. —
Bekjendtgjort i Udtog paa .Althinget 1787 ved Stiftamtmand

Levetzows Bekjendtgj oreise, dat. Bessested den 19. Juli 1787,

tiykt i Althingsb. s. A. Nr. iv. 4, S. 7—8. Norske Tegn.

XLn, 721^—723; P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 155—156.

' Fogtm. VI. 3, 484-485.

Christian den Syvende &c, V. S. B. T. Som del

af en til Vores Danske Ganceilie indløben Skrivelse er

bragt i Erfaring, hvorledes der ved Schalholts Bispe-

stols Godses Salg, i Henseende til Filial-Kirkernes Jor-

der, er imellem eder og Gommissarius opkommen ulige

Meninger, foranledigede af tvende til dig, Kammerherre

Levetzow, opgivne Spcirgsmaale, det ene fra dig, Biskop

Finsen, om Kirkernes Gods skulle fdlge og sælges med

Kirkerne, og om ikke hvad SeiTitus eller andre Rettig-

heder en eller anden Kirke eller Kirkejord raaatte have

paa andre Jorder, skulle fremdeles være Kirken forbe-

holden, hvorpaa du har resolveret, at Kirkejorderne

ikke kunde skilles fra den Kirke, de laae til, men at

Kirkejorderne og Kirken tillige med den Jord, hvorpaa

* den stod, for saavidt Kirken derudi var eiende, skulle

sælges under eet, dog saaledes, at samtlige Kirkejor-

ders Dyrhed skulle beregnes hver for sig og siden

sammenslaaes, paa det den hele Summa kunde inde-

*) Gjenpait af denne Instmction er tilstillet Amtmand Thor-

arenseu ved Rentek. Skriv. 29. Juni 1786 (Isl. Copieb.

Litr. V, Nr. 1217).

Gane. Skriv. 2. Decbr. 1786.

r



Reskr. ang. Salg af Kirkegodser. 289

holde hver enkelt Jords Dyrhed, men at hvad Servitus 178G.

derimod en Kirkejord eller Kirke havde andensteds, 30. Juni.

inaalte paa Auctionerne bekjendlgjores, at den blev

Kirken uforanderlig forbeholden; og det andet fra Gom-
missario angaaende Kirkejordernes Evaluation, om nem-
hg Dyrheden af de Kirkejorder, som sælges med Kirken,

hurde evalueres til nye Jordhundrede, som det hele

(ivrige Gods, eller efter de gamle Jordhundrede, hvor-

P9a du resolverede, at naar Mandslaan og Qvader af

Kii'kens Jord havde været ydet til Kirkerne, saa kunde
disse ikke betages saadan deres Eiendom, men Jorderne

selv tnaatte opraabes efter de gamle Jordhundrede, og

den Forbindtlighed at beholde Qvilderne, saavidl

de borte Kirken til, om de vare paa samme Gaard,

i^ien vare de paa andre Gaarde, vedbieve de der som

hvorimod naar Mandslaan og Qvader vare svarede

bispestolen, maatte de ansættes til nye Jordhundrede,

det ikke allerede var skeet i den med Gonditio-

oerne følgende trykte Jordebog, men at Commissarius

^eruxiod har indvendt, al Kirkerne kunde under private

^sender staae Fare for i Tiden at miste sit Gods, naar
det blev solgt paa den Maade, og derfor foreslog, at

^aadanne Kirkejorder ikkuns den maatte sælges, som
Ki*'ken stod paa, og den tilkommende Eier af Kirken

derimod ikkun gives Ret til at oppebære Indkomsterne

Kirkens civriee Jorder, imod at holde Kirken ved-
*§e, hvilket har foraarsaget, 'at delte Kirkegodses Salg

stillet
i Bero indtil forventende nærmere Resolu-

— Saa give Vi eder hermed tilkjende, atViallern.

' ^t det med Kirkegodset maa forblive ved Loven
laiii værende Brug, saaledes, at naar en Gaard,

Pvorpaa en Kirke staaer, sælges, folger dermed alle

e ovrige
tirKip|i;_en liggende Jorder, ligesaave! som

^ e dens bvrige enkelte Rettigheder og Herligheder,
^den særskilt Evaluation, da derom til Efterretning i

''etntiden skal tilfciies en Post i de trykte Gonditioner,

' ^ 19

og
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^786. hvorved der kan sdrges for, at de til Filial - Kirkerne

io^ JunT
Schalholts Bispestols Gods horende Jorder skal be-

standig fcilge med Kirkerne, og aldrig derfra kan alie-

neres, men at disse Kirkers Eiere blive forpligtede til

stedse at holde saavel deres Gods som dem selv i

fuldkommen forsvarlig Stand, samt at de aldrig maae,

hverken ved Salg, Mageskifte, eller paa anden Maade,

separere Godset fra Kirkerne, eller forringe det, ligesom

og en saadan Kirke-Eier, fordi han nyder alle Indkom-

ster af saadant Kirkegods, bor staae alle Reparationer

og Bygnings- Bekostninger, endog Ulykkestilfælde ikke

undtagne; da, naar han ikke efterkommer dette. Godset

tilligemed Kirken b(3r være Os hjemfalden. Derefter I

eder allerund. kunne vide at rette, og herover for den

fdlgende Tid alvorligen at holde. Befalende eder Gud.

Skrevet paa Vort Slot Friderichsberg den 30. Junii 1786.

3. Juli. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow og Amtmand Stephan Thorarensen, ang.

Forslag til Forandringer i Althingets Indretning.

Khavn den 3. Juli 1786. — isi. Copieb. Litr. v,

Nr. 1227.

Det kongelige Danske Gancellie har communiceret

os Hr. Khrens Forslag om Laugthingets Forflyttelse fra

Oxeraa til Reykevig; ligeledes have vi af Hr. Amtm.'

Skrivelse af 13. August a. p. seet, at De attraaer, at

Nordlandets Indbyggere maatte blive befriede for at

soge Oxeraa Landsthing. Vi ere og i Almindelighed

ikke utilbiiiehge til at lage disse Forsiage i nærmere

Betragtning, men ved sammes Iværksættelse mangle vi

endnu adskillige Posters nærmere Bestemmelse, forinden

vi see os istand til at kunne foretage saadant. Saa-

ledes: \) troe vi med Hr. Amtm. Thorarensen, at der

maatte, ifdlge heraf, skee en Forandring medLaugdom-

menes Inddeling, i Overeensstemmelse med Amternes,

»aaledes: at Nordfjerdingen med Mule Syssel udgjorde
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det ene, og Skapteijelds Sysselerne med Scinder- og 1786.

Vester-Fjerdingen del andet LaugdcJmme, med mindre 3. Juli.

del maatte findes beqvemmere lil Lauglhiags-Reisernes

Forkortelse, at en eller anden af Vesterfjerdingens Sys-

seler kunde lægges lil Nord-Laugdommet, i hvilkel Til-

fælde, saavel som ellers, tillige maatte sOrges for Laug-

^ands-Embedernes Indkomsters forholdsmæssige Deling

for Fremtiden, saavidt som Laugdommenes forehavende

inddeling maatte gjore samme altfor meget ulige. Der-

iieesl maatte: — 2) bestemmes, paa hvilket Sted Laug-

Ihinget skulde holdes for Nordlandet, og hvorvidt et

eget Laugthingshuus dertil blev fornodent, eller ikke,

og da i fOrste Fald gjores Overslag over hvad det

vilde koste, samt ved en lovlig Forretning bestemmes,

hvad Afgift vedkommende Grundeior burde nyde, saa-

vel for den Plads, der vilde gaae bort fra Stedet til

Laugthingshuset, som og for den Mark, der vilde med-

^-^ges til al opslaae Telter, og til at græsse de Laug-

Ihingel Sogendes Heste, med hvad videre Uleilighed

Grundeieren maatte foraarsages. Hvad Laugthingsstedet

for Sdndev-Amtet angaaer, kunne vi ikke nægte, at

saavel Beliggenheden som saa mange Hundrede Aars

Erfaring taler der for Oxeraa fremfor noget andel Sled,

og det saa meget mere, som Historien tydeligen viser,

at Grunden sammesteds virkelig er Publico lilhcirende,

og kunde vel næppe igjen blive udbragt til Penge, da

man derimod paa Reykevig, eller i Egnen deromkring,

^fler al Formodning vilde blive n'odi lil: enlen al ud-

laegge Grunde for Intet, eller give Vederlag for hvad

^i'und der blev brugt til Laugthingets Beqvemmelighed.

3) Da der er en bestalter Laugthingsskriver i Lan-

det, hvis Lon, efter nuværende Indretning, er bestemt

saaledes, al samme ikke kan eller bor lide nogen Af-

gang, og denne Mand ikke kan bestride begge Laug-

^^^^g
, naar disse blive adskilte , saa maatte tillige

tages i Overveielse, paa hvad Maade han for sin Leve-
tid kunde blive skadeslcis, uden nogen Byrde for Hans

19*
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1786. Maj*' Kasse, samt hvorledes Skriveriet ved Laugthingene

3. Juli. efter hans Afgang skulde bestrides og lijnnes. — 4) om

det ikke, skjdndt der vare tvende Laugdomme, dog var

bedst, at begge Laugthings-Acterne bleve trykte under

Eet, for de offentlige Bekjendtgjorelsers Skyld, saavidt

disse deels directe angaae, deels og interessere del

hele Land. — 5) Finde vi vel ikke noget imod, at de

4 nærmeste Sysselmænd , der ikke havde selv domt i

de der forefaldende Sager, bleve foruden Præses an-

satte som bestandige Assessores i Oberretten, naar

alene Notarius enten allerede maatte have eller fik

Stemme sammesteds, og saadant blev bifaldet af ved-

kommende Collegio; imidlertid maatie ogsaa den Post

paa ny tages under bedst mulig Overveielse. Men

en Sag, som, i Tilfælde af Lauglhingenes Deling, for-

- - nemmelig vilde tages under nærmere Betragtning, er,

hvorledes der da skulde forholdes med Delinquenter,

der appellere fra Laugthinget til Oberretten, til den

Ende, at- de derved paaldbende Omkostninger kunne

blive til den mindste Byrde muligt for Justitskassen;

ligesom der og icivrigt maatte gjbres Beregning paa alle

andre Udgifter, som ved denne Forandring vilde komme

Justitskassen til Last. — 6) Vil det blive fornodent at

lage under ndieste Betragtning, hvad Indflydelse denne

Forandring kunde have paa det kongelige Oppebcirsels-

og Regnskabsvæsen, med deraf flydende aarlige Afreg-

ningers Afslutning imellem Landfogden og samtlige

Sysselmænd og Ombudsholdere, hvorom Landfogdens

Tanker tillige maatte hores, hvorefter da et nærmere

og bestemt Forslag, efter Befindende, maatte gjores om

alle de Foranstaltninger Regnskabsvæsenet vedkom-

mende, som i Anledning af denne Forandring maatte

blive fornfidne. — Disse vore Anmærkninger, saavel

som hvilke andre Relationer Landsthinget staaer i med

samtlige offentlige Indretninger i Landet, samt hvad

videre Indflydelse dets Forandring ellers maatte kunne

formodes at ville have paa den hele civrige Forfatning
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sammesteds, maae vi tjenstligst have Hr. Kherren og
Hr. Amtm. anmodet, behagelig at ville med hinanden
*^3ge under Overveielse, og derefter meddele os under
Eet Deres nærmere udforlige Forslag om den hele Plan,
^ed alle de særdeles Foranstaltninger, som til sammes
iværksættelse maatte eragtes fornddne. Rentekammeret

3. Julii 1786.

' Cancellie-Skrivelse til Directionen for det is- ^- Juli.

'andske Tugthuus, ang. Antagelsen af en Skriver

Ved Tngthuset. Khavn den 8. Juli 1786. —
Canc. Brevb. 1786, Nr.l233, S. 758-759. Fogtm. "VI. 3, 493.

-

P. M. Som Directionen for Tugthuset paa Island

under 1. April a. c. har berettet til Gancelliet, at den

har seet sig nCdl til, formedelst det meget Skrlverie,

der forefalder ved Tugthusets Bestyrelse, og fornemme-

l'gen nu i Førstningen, at antage en Person til at for-

fatte, protocoUere og reenskrive alt, hvad der ved Di-

''ectionen det hele Aar igjennem forefalder, nemlig Gand.

juris Hans Jacob Lindahl, hvilken formenes at kunne

tillægges derfore 20 Rd. om Aarel, hvormed han er til-

freds, og vilde Stiftelsen ei derved foraarsages nogen

ny Udgift, siden han kunde nyde de 20 Rd., som efter

Fundatsen er lilslaael til eri Vægter, da Portneren me-

get gjerne tillige skal kunne fprrette Vægterens Partes',

hvorfore ogsaa ikkun een er antagen til at være baade

Portner og Vægter: — saa skulle man tjenstligst til-

Dnelde Dennem, at herimod haves Intet at erindre, saa-

længe og saavidt Tingene paa den Maade, som nu er

skeet, lade sig ajore; og iovrigt kan Gancelliet ikke

Andel, end tilkjendegive Directionen, at man med me-

gen Fornciielse af Directionens anden Skrivelse, lige-
*

ledes af forbenævnte 1. April a. c, har erfaret, hvad

der af Dem hidtil er foretaget til Stiftelsens Drift. —
Det kongelige Danske Gancellie den 8. Julii 1786.
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n86. Cancellie - Skrivelse til General - Procureur

Lf^Bang, ang. Udarbeidelse af en Anordning for

Island, om Foranstaltninger imod Bornekopperne.

Khavn den 15. Juli 1786". — Canc. Brevb. 1786,

Nr. 1287, S. 791-792.

P. M. Da det kgl. Rentekammer hertil har meldet,

. at uagtet den Anstalt, som i Aaret 177B er foiet i Is-

land, for at forekomme at B(5rnekopper ikke skulle ind-

snige sig sammesteds, ere de dog blevne indbragte i

Landet i forrige Aar ved en Rejsende her fra Staden,

fornemmelig ved at nogle af denne Persons Klæder,

saasotn et Stykke Seildug, horende til hans Kciie, skal

være blevne bragte i Land^, hvorefter denne Sygdom

skal rase saaledes, at de nu fra Landet indlobne Efter-

retninger regne paa, al hver 8*' Person under 23 Aar,

som deraf bliver angreben, borldoer, desaarsag Kam-

meret, for at see saadanne beklagelige Tilfælde for

Fremtiden, saavidt mueligt, forebyggede, især om den

Forandring skulde skee med Handelen, at den blev fri,

holder for, at forbemeldte Foranstaltning maatte ind-

skjærpes ved en kongelig Anordning , som samtlige

Vedkommende: Stiftamtmand, Amtmand, Sysselmænd,

Kjobmænd og Skippere, maatte tilholdes at overholde

og efterleve, under strængeste Tiltale og Straf, hvis

nærmere Bestemmelse er overladt til Cancelliel , saa

skulle man, i Anledning af Foranf(5rte, tjenstligst an-

mode Hr. Cfraad behagelig at ville foranledige en

') Plak. 18. Mai 1787.

^) rølge Rentek. Skriv, til den islandske Handels - Admini-

stration 17. Juni 1786 CIsl. Copieb. Litr. V, Nr. 1166)

bleve Kopperne 1785 indfOrte i Island ,,ved en Son af

Kjobmand Jacobæus paa Kieblevig, som i dette Aar reiste

derhen fra Khavn befængt med denne Sygdom, og isa^r

ved at et Stykke Seildug, som han paa Reisen havde haft

i K«ie, var blevet bragt i Landet, og givet til en islandsk

Dreng, som og blev forst befængt med Kopperne".
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saadan Anordning udfærdiget. Det kgl. Danske Gan- 1786'.

cellie den 15. Julii <786. "rTTT15. Juli.

Kongelig Resolution ang. Erstatning for nogle

1 Uaar bortdode Inventarii-Oivilder. Frederiks-

berg 19. Juli 1786. — I Anledning af ForestUling

Amtmand Stephan Thorarensen, som indberettede om det

store Tab af Qvildebesætningen paa de oifenthge Godser i

Aaiene 1783 og 1784. Rentekammeret refererer sig til de

Grunde, hvorpaa kgl. Resol. 29. Marts 1779 var bygget, og

anseer disse Grunde for at være anvendelige i dette Tilfælde

(Rentek, Forest, 11. Mi). Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 67, Nr. 76. Resolutionen er communiceret Stiftamtmand

Levetzowj Amtmand Stephan Thorarensen og Landfoged Skuli

Magnusson ved Rentek. Skrivelser 12. August 1786 (Isl. Co-

pieb. Lltr. V, Nr. 1266—1268), den forste med Anmodning:

„at den maa foranstaltes almindelig bekjendtgjort, samt indryk-

ket i næs;e Aars Laugthings - Acter , hvorhos Forpagterne og

Ombudsholdeme paa de kongelige Godser betydes^ at de der-

efter kunne vente sig den bestemte Godtgjbrelse i 3 paa hin-

anden fcilgende Aar, fra næstkommende Aars Begyndelse at

regne, ved Liquidation i de af dem svarende Afgifter, med Va

Part for hvert Aar, naar de beviisligen godtgjttre, at de igjen

have opelsket de faldne Qvilder, saaledes, at den fulde Be-

sætning efter de trende Aars Forlbb er anskaffet, dog at det

bliver Forpagterne uformeent, at besbrge det fulde Antal Qvil-

der inden den bestemte Tid er forlbben"; Forpagterne skulde

og „ved lovskikkede Forretninger eller andre lovlige Beviser

nbiagtigen godtgjore, hvad Antal Qvilder der paa det af Enhver

under Hænder havende Gods er henfaldet ved de Landet i

Aarene 1783 og 1784 overgangne Landeplager og deres Virk-

ninger, samt, i Henseende til den aarlige Godtgjbrelse,

med Specificationer, bekræftede af Rettens Middel, bevise,

hvad Antal Qvilder de aarlig indsætte eller have indsat",

hvilke Forretninger indsendes til Amtet til Attestation. — Som
Fblge heraf er Resolutionen og Indholdet af Rentekammerets

Skrivelse kundgjort paa Althinget 1787 ved Stiftamtmand Le-

vetzows Bekjendtgjbrelse, dateret Bessestæd Kongsgaard den

19. Junii 1787, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. iv. 2, S. 4-5.

Vi viile aliern. i Henseende til Udsvarét af de i
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<786. Aarene 1783 og 1784, formedelst de i Island indtrufne

lO^JulT
Landeplager, nddode Besætninger eller Qvilder paa

Vore Godser sammesteds, godtgjore Forpagterne, til

Hjelp til ny Besætnings Anskaffelse, den halve Deel af

ethvert af de Qvilders Værd, som beviisligen findes at

være uddode i forbemeldte Aaringer 1783 og 1784,

med 2 Rd. in Specie, paa lige Vilkaar, som ved Vores

Resolution af 29. Marts 1779, i flenseendé til Gadt-

gjorelse for de ved Faarepesten sammesteds uddode

Qvilder, vare bestemte. — Frederiksberg Slol den

19. Julii 1786.

21. Juli. Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow og

Biskop Hannes Finnsson, ang. Nedlæggelse af

Annex-Kirken paa Reykjum. Frederiksberg den

21. Juli 1786. — Norske Tegn. XLII, 731»'-732.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi ind-

kommen Ansbgning, som Os allerund. er bleven refe-

reret, haver Sognepræsten for Arnarbaile Menighed,

Hr. Gisle Magnusson, anholdel, at som Annex-Kirken

Reike er ganske forfalden, og Sognet til denne Kirke

ligger for det meste i Nærheden af Hovedkirken, hvor-

fore og de fleste Indbyggere soge den, hvortil de have

langt kortere Vei, bemeldte Annex- Kirke da maatte

nedbrydes, og tillige med sine Qvilder, Ornamenler og

Andel, som den har lilhort fra forrige Tider, tilligemed

dens Sogn, maatte forflyttes og henlægges til Hoved-

kirken Arnarbaile. Tt\i give Vi eder hermed tilkjende,

al Vi, efter saadan herom allerund. gjorte Anscigning

og Begjæring, samt eders derover afgivne Erklæring,

som Os ligeledes er bleven refereret, allern. ville have

bevilget, at bemeldte Reike Kirke maa nedlægges, og

Menigheden henlægges til Arnarbaile Kirke, og maae be-

meldte Keike Kirkes Ornamenter uddeles til de Kirker

i Herredet, som trænge til samme. Derefter 1 eder

allerund. have at rette, og Vedkommende Sligt til Efter-
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i'etning at tilkjendegive. Befalende &c. Frederiksberg 1786.

den 21. Julii 1786. ^^TT21. Juli.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- 29. juii.

vetzow, ang. Sager om Helligbrfide paa Island.

Khavn den 29. Juli 1786 — udtogsviis publiceret

P^a Althinget 1787 ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjo-

i'eise, dat. Bessastad 18. Junii 1787, trykt i Althingsbogen 1787,

Nr. IV. 1. 2, S. 4. Canc. Brevb. 1786, Nr. 1384, S. 853-854

Cmed feilagtigt Datum 24. Juli). P. Pétursson Hist. Eccl.

Island. S. 156—157, jevnf. S. 105 (hvorefter man urigtigen

kunde antage denne Cancellie - Skrivelse for et Reskript) 5

Fogtm. VI. 3, 518-519.

P. M. For at forekomme de Uleiligheder, som

foraarsages derved, at Geistligheden i Island soge at

extendere Forordn, af 29. Maji 1744 om Sabbathens

Helligholdelse altfor vidt, saa at Præsterne endog have

kjendt den kongelige Sonderlands-Post i Helligbrode:

har Hr. Kherre udi Prom. af 24. April a. c. indstilt:

1) om ei saavel Posten, som og Expresser, maae

ubehindret fortsætte sine Reiser saavel Scin- som Hellige-

Dage, uden derfor al mulkteres af Præsterne. — 2) om

det ei efter Stiftamtmandens Resolution maa være Folk

tilladt at lægge Fiskegarn paa Hellig-Dags Eftermiddag

efter Kl. 4, naar den paafoigende Dag ei er en Hellig*

dag. — 3) om ei saavel Stiftamtmanden som enhver

anden Embedsmand maa reise om Helligdage, uden al

sinkes efter Kirketjenesten, da Reiserne ere Embeds-

reiser, og som oftest nødvendige om Sondagen; og —
4) hvorledes den 19. Art. i berorte Forordn, af 29. Maji

1744 skal forstaaes. — Thi skulle man i saadan An-

ledning tjenstligst tilmelde Dennem: at, da meerbemeldte

Forordning om Sabbathens Helligholdelse ikke giver

Præsterne Magt at dcimme i Sager om Helligbrcide, men

paalægger dem at angive slig Sag for den verdslige

Ovrighed, saa ville De tilkjendegive alle vedkommende

O Canc. Skriv. 26. Mai 1787 j Reskr. 7. Marts 1788.
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Sysselmænd og Repstyrer, al, om nogen Præst skulde,

imod Formodning, afsige Dom imod Nogen, betræffende

Sabbathens Overtrædelse, da maa ingen Execution fore-

tages efter saadan Dom, men den bor ansees som usagt

og uskreven, da Sagen for Ovrigheden anmeldes; og

maa ingen Dom for Helligdags-Brb{ie, af hvem den end

er afsagt, nyde Exeeution, fcir end den af Stiftamtman-

den, som efter Omstændighederne kan forandre slige

Domme, er approberet. — lovrigt bifaldes, som god

og billig, den af Dem givne Tilladelse om Fiskegarns

Udsættelse. Det kgl. Danske Gancellie d. 29. Julii 1786.

August. Kongelig Resolution ang. Gage -Afdrags Hen-

læggelse til Tugthuset. Frederiksberg 9. August

1786. — Ifélge Reskr. 10. April 1745 var der i Antegnel-

ser til Islands Jordebogskasse- Regnskab paastaaet, at Land-

physikus Jon Sveinsson, beskikket 1780 med 200 Rd. Gage,

skulde afkortes 5 pCt. til Tugthuset paa Christianshavn. Land-

fogden erklærede, at han ikke vidste om bemeldte Reskr. galdt

i Island, da det ikke var publiceret der , men hvis det galdt,

maatte Decourten formeentlig tilfalde Tugthuset der. Kammeret

meente, at Landphysikus kunde ikke blive fri for Decourten,

som var gjældende for Alle, men forlangte Finants-Kasse-

Directionens Betænkning om den burde tilfalde Tugthuset i

Island, om Decourt ogsaa skulde regnes af de 100 Rd. Land-
physikus fik af Handelen, samt om ikke det her bestemte

maatte blive almindelig Regel. — Finants-Kasse-Directionen

meldte, at bemeldte Decourt stedse er anviist Tugthuset paa

Christianshavn, og havde Stiftamtm, Thodal sidst taalt Decourt

i Aaret 1770; den syntes, at ^da Landphysikus var ansat 1780,

men Tugthuset stiftet 1784, maatte hans Decourt falde til

samme Stiftelse som forhen; af Handelens Penge meente den

ikke at burde regnes Decouil;, naar de ikke skulde ansees

som kongelig Gage. Den indriimmer icivrigt, at dersom det

islandske Tugthuus havde været indrettet som andre, maatte

det have været berettiget til bemeldte Decourt, men da dets

Fundations 1. §, l.Art., 11. §, .5. og 7. Art. bestemme, at de

tredie Gang Undvigte af Tugthuset skulle afgives til Rasp-

eUer Bbinehuset paa Christianshavn, meente Finants-Kasse-
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•Directionen, at det sidstnævnte havde nogen Rettighed til at 1786.
teholde de 5 pCt. efter Reskriptet. — Kammeret bemærker, ^
at endskjbndt Tugthusets Fundats er af 1784, var denne Stif- ^' -August,

telse dog egentlig at ansee funderet ved Reskr. 20. Marts 1759.

Derimod indrommes, atBbmehuset paa Christianshavn er i en
Vis Henseende at ansee som Straff'ehuus for Island. Dog, da
*iet sjelden skeer, at Delinquenter sendes til det Sidstnævnte,

da det islandske Tugthuus er et nyt Institut, j^hvis Indkom-
ster alene bestaae i Sagefaldets aarlige Forpagtnings- Belob

148 Rd. 45 Sk., samt desuden 2 Sk. af hver 30 Al. Landskyld
og l'A Sk. af hvert Qvilde paa alt D. Maj*» eget saavel som

beneficeret samt Proprietair- og Selveiergods i Island", troede

Kammeret, at det var rigtigst at tillægge det islandske Tugt-

huus alle Decourter der i Landet, analog med Beskr. 10. April

1745, som tillagde Tugthuset i hver Provinds Indtægterne deraf;

dette havde ogsaa Finantsdirectionen bifaldet i et senere Brev

(Forest. 25. Juli). Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 67,

Nr. 80.

Vi ville allern., at indbemeldte Afkortning af 5

pro Cto, som Landphysikus Svendsen efter Vores Reskr,

af 10. April 1745 er pligtig, til Bedste for et Tugthuus,

at taale for det forsie Aar i hans Gage, 200 Rd., skal

tilfalde Tugthuset i Island, samt at alle slige Decourter

i forsie Aars Gager eller Forbedringer, som falde i Is-

land, ligeledes skulle for Fremtiden tilfalde bemeldte

Tugthuus sammesteds. Friderichsberg Slot den 9. August

1786 ^

Kongelig Resolution ang. Combination af 9, August.

Myra og Hnappadals Sysseler m. v. Frederiks-

berg den 9. August 1786. — I Kentekammerets

Forestilling 1. August udvikles, hvorledes Hnappadals Syssel

for sig er aldeles ude af Stand til at Ittnne en Sysselmand,

da hele Indtægten deraf, iberegnet 30 Rd. Douceur af Han-

') Resolutionen er communiceret Finants-Kasse-Directionen,

Stiftamtmand Levetzow og Landfoged Skuli Magnusson,

ved Rentek. Skrivelser 15. August 1786 Øsl. Copieb. Litr.

V, Nr. 1278—1280).
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1786. delen, beregnes til 80 RcL 18 Sk., hvorfor det foreslaaer at

^ ""^ forene det med Myra Syssel. Tillige indstilles, at den hidtil

9. August.
gjj,(]yanlige forstå ^æste maa bortfalde, saavel for dette som

for BorgarJQords Syssel, samt at en Sysselmand, som consti-

tueres paa Vestmannderne, maa beholde 57 Bd. 48 Sk, aarlig

af Kongens Kasse, hvortil hans Gage var bestemt ved Resol.

15. Marts 1784 Qevnt Resol. 28. Marts 1769, 19. April 1773

og 7. Decbr. 1778), hvilket og i Resolutionen approberes. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 67, Nr. 83. — Uddrag.

Vi ville allern. at Hnappedals Syssel, hvis Syssel-

mand Paul Axelsen er ved Dciden afgaaet, skal forenes

med Myre Syssel, og Sysselmands-Forretningerne i forst-

meldte Syssel saaledes for Fremtiden, tilligemed Embe-

dets Indkomster, overdrages Sysselmanden i Myre Sys-

sel, Gudmund Ketilsen, hvorhos Vi ville have ham fri-

taget for af Hnappedals Syssel al svare fijrsle Fæste

til Vores Kasse Friderichsberg Slot den 9.

August 1786 ^

11. AuguBt. Reskript til Stiftbefalingsmand I^evelzow,

ang. Straf for Tyverie, begaaet af Drenge.

Frederiksberg den IL August 1786. — Udtogs-

viis pubUceret paa Althinget 1787 ved Stiftamtmand Levetzows

Bekjendtgjorelse, dat. 19. Juni 1787 og trykt i Althingsb. s. A.

Nr. IV. 3, S. 5-6. Norske Tegn. XLII, 740. Fogtm. VI.

3,523.

Christian den Syvende- .&c. V. S. B. T. Da Amt-

manden over den nordre og 6stre Deel af Vort Land

Island, Os eiskel, Stephan Thorarensen, udi Skrivelse

til Vores Danske Gancellie, som Os er bleven refereret,

haver indberettet, at iblandt dem, som i de sidste dyre

Aaringer ere grebne i Tyverie, ere befundne nogle

') Kesolutionen er communiceret Stiftamtmand Levetzow,

Landfogden og Finants-Kasse-Directionen, samt de paa-

gjeldende Sysselmænd ved Rentek. Skrivelser 15. August

1786 (IsL Copieb. Litr V, Nr. 1269—1274>
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usle og elendige Drenge af 16 til 18 Aars Alder, hvilke 1786.
ikke have været til Gonfirmation, og desuden formedelst
en slet Opdragelse ere meget uoplyste og vankundige,
^vis betydeligste Velfærd dog vikle være spildt, om der
^ver dem efter Loven og Anordningerne skulde gaae
Tyvsdom: saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i

Anledning heraf allern. have funden for godt og her-

med ville have. anordnet, at deslige uoplyste Drenge,
iiaar de fyrste Gang blive grebne i Tyverie, maae fri-

^^ges for at overgaae Tyvsdom, hvorimod de skal hen-

sættes til Revselse i det islandske Tugthuus paa 3 Maa-

neder, mere eller mindre efter Omstændighederne og

dit Sigende; men betræfFes de anden Gang, bor der

gaae Tyvs-Dom over dem. Derefter du dig allerund.

haver at rette og Vedkommende Sligt til Efterretning

tilkjendegive. Befalende &c. Frederiksberg den

^1. Augusti 1786 ^

kongi

Kongelig Resolution ang. Ophævelsen af den ^s. August

elige Monopolhandel paa Island m. v. Fre-

deriksberg 18. August 1786. — Ved Rentekammerets

^'orestilling 8. August forelægges en udforlig motiveret Fore-

stilling af s. D. fra Commissionen for Islands almindelige Væ-
sen, underskreven af Schimmelmann

,
Reventlow, Thodal,

Erichsen, Schow, Martini, Pontoppidan, Hammelet!', Frisch og

Aggers som Secretair, hvilken Forestilling Rentekammeret i

det Hele slutter sig til. Commissionen viser ved udfbrlige Be-

regninger, at de Fordele man har tillagt den monopoliske

Handel, saavel for Kongens Kasse som for Island, ere aldeles

illusoriske; Handelens Resultat for de 11 Aar fra 1774 til

1784 opgives nemUg af Commissionen efter Handelens Btiger

saaledes, ifcilge en nbiagtig detailleret .Opgjtirelse:

'3 s. D. er udfærdiget Reskript ad mandatum af samme Ind-

hold til Amtmand i Nord- og Osteramtet Stephan Thor-

arensen (Norske Tegn. sst. 740^).
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4786. Indtægt:

18. August. Rd- Sk.

a) de islandske Retourvarers BelOb 2,519,031. 46.

b) Beholdninger' i KjObenhavn . . 113,600. »

cj Beholdninger i Island . . . • 197,100. »

dj Restancer i Island ..... 32,418. 50.

e) Huse og Inventarier i Island . 62,488.
2,924,638Rd.

Derimod Udgift:

Rd. Sk.

a) Cargaisonvarer . . . 1,326,600. 65.

b) Fragter 752,905. 88.

cJ Assecurance 89,595. 37.

d) Omkostninger i Kjebenhavn 298,167. 15.

ej Omkostninger i Island , . 435,101. 81.

2,902,370. 94.

For disse 11 Aar veiede saaledes Indtægt og Udgift omtrent

hinanden op, naar man nemlig ikke regnede nogen Rente af

den i Handelen stikkende Capital: 1,0.50,000 Rd. — Og ved

Siden af dette Resultat 1^ selve Handelen var Islands mate-

rielle Tilstand aldeles Gdelagt. — Commissionen viser derefter

udf5rlig, at Island kan taale en fri Handel, da deels Landets

Beliggenhed og Ciima ingenlunde er saaledes, som ((Interes-

senterne i den islandske Handel , allermest i Compagniernes

Tid, for deres egen Fordeels Skyld, sædvanlig have forestillet"

det. Det samme Resultat kommer man til, naar man betrag-

ter Landets Produkter. Udsalgsprisen af Islands UdfOrsels-

varer bel<5ber nemlig efter 21 Aars Middeltal til 222,100 Rd.

aarlig, Indførselen derimod ikke hSiere end 183,000 Rd. aarlig.

((Beltibet af de for Cargaisonerne indhandlede islandske Retour-

varer er deri beregnet efter Udsalgs-Prisen, saavel her (i Khavn)

som paa fremmede Steder^ derimod er under de islandske

Fornødenheders Sum ikke alene indbegreben Varernes Indkjabs-

priis , men ogsaa Fragt, Assecurance og 10 pro Ct. for de

forefaldende mindre Omkostninger, saasom ArbeidslCn, Spedi-

tion, Pukhusleie m. m., baade for Cargaison og Retourvareme,

Falgelig er denne Balance at ansee for fuldstændig, da den

indbefatter den hele Indtægt paa den ene og den hele Udgift

paa deri anden Side. Men denne bliver saa fordeelagtig for

Island, at den giver, endog under en Handel der er fbrt fra

Kjbbenhavn, 39,100 Bd. reen Gevinst aarlig, eller 21 Vu pro Ct.

af den til hele Udredningen og alle Omkostninger medgaaende
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Capital, hvormed enhver KjSbmand vil være vel fomi5iet". — HSG.
r>et paavises fremdeles, at Islands Udffirsels-Produkter ,,ere ig. August,
næsten alle Varer af fttrste Nødvendighed, derimod er iblandt

Indffirselsvarei-ne
, som det bruger, ikkun Vs Deel nbdvendige

^aier, Va Deel nyttige og '/a Deel Overflbdigheds-Varer", hvoraf
udledes den Slutning, deels at Landets Produkter aldrig kunne
komme aldeles i Mispriis , deels at en friere Handelsform og

^oncurrence vil opmuntre Indbyggerne til at producere dem i

stiirre Mængde. — Efter at Commissionen derpaa har yderligere

betragtet de Fordele, som en friere Handelsform formentlig vilde

DiedfGre saavel for Island som for de tivrige Statsdele, gaaer den
over til at udvikle Grundsætningerne for den af den anbefalede

Indretning af den islandske Handel, at den nemlig burde være

^ for alle de kongelige Undersaatter i Europa, men ogsaa

kun for disse og ikke for Fremmede , hvorimod de subsiste-

rende Forbud mod disse (For. 1. April 1776) menes at burde

paa ny indskjan-pes med de fornndne Forandringer i enkelte

Punkter. Handelen i Island selv vil Commissionen grundlægge

ved Oprettelsen af Kjcibstæder, til hvis Privilegier m. v, den

fremsætter Grundtrækkene. Ligeledes tilråader den Oprettelse

af Magaziner, som vedligeholdes i de fbrste 5 Aar, Oprettelse

af Communication ved et Postskib, Fortsættelse af Opmaaling

af Landets Kyster og Havne og passende Opmuntringer til

Udvikling af Landets Næringsgrene, med Hensyn til hvilke der

gjGres opmærksom paa, at Fiskeriets Produkter udgjBre næsten

Vs Dele af alle Landets Exporter, og at af Uld og uldne Varer

er udfart, efter de sidste 21 Aars Middeltal, omtrent for 20,000

Rd. aarlig. — Til Realisering af Handelens Eiendomme gj«r

Commissionen folgende Overslag, beregnet efter hvad de stode

til Bogs for i Slutningen af Aaret 1784:

1. Effekter i Island:

Beholdninger af Cargaisonvarer . . 243,179 Rd. 25 Sk.

Beholdninger af Retourvarer . . . 30,629 — 87 —
Restancer 55,587 _ 26 —
Huse og Inventarier 107,991 — 5 —
dertil kommer for Orebakkes Havn 55,551 — 78 —

492,939 Rd. 29 Sk.

afgaaer Handelens Gjæld 5,847 — 87 —

Lateris 487,093 Rd. 38 Sk

V
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1786. Transp. 487,093 Rd. 38 Sk.

18. August. 2. Handelens Skibe 231,389 — 29 —

Summa 718,482 Rd. 67 Sk.
'

hvis sande Værdie calculeres at ville være ved April Maaneds

Udgang 1787:

1. Effekter i Island

:

qj Beholdninger af Cargaisonvarer 180,000 Rd.

b) Beholdninger af Retourvarer . 120,000 —
c) Restancer 40,000 —
d) Huse og Inventarier .... 50,000 —

390,000 Rd.

2. Handelens Skibe 143,000 —

Summa 533,000 Rd-

Med Hensyn til de andre Punkter, som stode i Forbindelse

med Monopol-Handelen, bemærkes: — 1) Handelens Udgifter

til nogle kongelige Embedsmænd, deels i Anledning af gamle

F^irings-Rettigheder , deels som Vederlag for deres Uleilighed

ved adskillige Handelen vedkommende Forretninger. Det fbrste

vilde nu selvfølgelig falde bort , det andet blev at bestemme

((efter den Norske Lov og tilhorende Anordninger"
3 dog maatte

det komme under Overveielse , om den Stiftamtmanden , Amt-

manden, Biskopperne og Laugmændene tillagte Douceur af

Handelen burde bortfalde, da de ikke komme til at erholde

noget Vederlag derfor i Embeds-Gebyhrer. — 2] Desuden be-

talte Handelen : 50 Rd. til Landfogden som Foring, 25 Rd. til

Landsthingsskriveren for et verificeret Exemplar af Althings-

bogen til hver Havn, 100 Rd. til Landphysikus og 200 Rd.

til Apotheket for den dem bevilgede frie Udfcirsel af Varer

til Medikamenters Indkjob. De to fOrste syntes at maatte

') Bagved den Hrappsbiske UdgaVe af den islandske Text af

Plakat 18. August 1786, som pleier at folge Althingsbogen

fra 1787, findes trykt: a) „Fortegnelse paa den kongelige

Handels Skibe i Aaret 1786", ined Angivelse af Skibenes

Art, Navne, Bygnings-Aar og Drægtighed efter Commerce-

læster^ og b) ^(Fortegnelse paa de den kongelige Handel

tilhf5rende Huse, Inventarier og Beholdninger af Cargai-

sonerne, saaledes som de stod til Bogs for ultimo Decbr.

1784", med Angivelse af Handelsstedernes Navne og An-

givelse af Værdien af saavel Huse og Inventarier, som af

Cargavarer.
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bortfalde, de to sidste derimod at ville falde paa Kongens 1786.
Kasse, ligesom Gaven til Fattige paa hver Havn. — S) Den 18. August,
frie Overf(jrsel af Reisende og Delinquenter maatte ligeledes

ophcire, og kun paalægges at enhver Reisende fik Pas hos Amt-
iiianden og legitimerede sig for ham. Private maatte det over-
lades selv at sfirge for Fragt og Kost, Embedsmænd, som
befaledes at reise, og Skoledisciple, maatte efter Omstændig-
beder godtgj^res noget for Reisens Omkostninger; Delinquenter

^i^aatte ved Ovrighedens Omsorg fores over paa det Offenthges

^^kostning. ~ 4} Falkenes aarlige Transport maatte iværk-

sti^ttes paa Rentekammerets Foranstaltning, enten ved Licita-

tion eller paa anden Maade. — 5) Fciring for Studenter og

disciple fra Island, som frequenterede danske Skoler, maatte

ogsaa bortfalde. — Rentek. Norske Relat. og Resol, Prot. 67,

Nr. 88.

Indbemoldte Vores islandske Gomniissions Forestil-

^b^t» have Vi ladet Os udforligen referere, og ville Vi

allern.:

I) At den nærværende islandske Handels-Indretning

Og derhen horende, til oclroyeret Handel sigtende An-

ordninger ophæves fra 1. Januarii 1788 af, saaledes at

HiHidelen h-a og til Island fra samme Tid af aldeles

ophorer for Vores Regning, og bliver fri for alle Vore

Undersaatter i Europa, undtagen alene de, som endnu

staae under en oc-iroyerel Handel, og at det ligeledes

tøaa staae enhver af Vore Undersaatter frit for, at

drive Fiskerie under de islandske Kysler, og virke deres

fangst paa Laudet, alene at det sidste ikke skeer uden

lovligen al have affundet sig med vedkommende Grund-

*^'ere , samt at Ovrigheden haver Indseende med, at

^ngen Misbrug i den Anledning foregaaer. — 2) At

saadanne frie Handlende maa forundes at beseile en

eller anden Havn i Island allerede til Foraaret 1787,

naar de melde sig derom inden dette Aars Udgang, da

de og kunne vente at blive, saavidt muligt, forsynede

it>ed alle behovende Oplysninger dm det locale af det

Sled, som de saaledes agtede at handle paa, samt at

dem, efter Omstændighederne, maatte vorde forundt en
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<786. eller anden passende Benaadning, i F^enseende til Jnd-

18. August, handlingen af de til den Tid i Landet i Forraad væ-

rende og Vores Handel lilhorende Retour-Ladninger.

—

3) Al, for endnu mere at lette saadant, Forordningen

om deri islandske Taxi og Handel af 30. Maji i 776, saa-

vidt den indeholder Taxt paa de islandske Cargaison-

^ og Relourvare, allerede skal ophæves fra ultimo Aprilis

næstkommende af, saaledes, at Indbyggerne i Island

næste Sommer maatte forenes, som de kunne, med de

Handelsmænd som komme til Landet, baade om Prisen

for de derhen overfcirende og for de derfra udskibende

Varer, ligesom de og paa de Steder, som endnu samme

Sommer blive beseilede for Vores Regning , ikke læn-

gere skulle være bundne til Taxiens Priser, men kunne

vente al faae de indforende Varer for nærmere be-

stemmende, kjcibmandsmæssig beregnede Priser, saml

for deres Produkter saadanne Priser, som vare pas-

.
sende til daværende Omstændigheder. — 4) Al alle

til Island indforende Varer, det være sig inden- eller

udenlandske, maae i de fiirste 20 Aar indfores til Island,

frie for al Told og Consumtion, hvad enten de indfores fra

indenlandske eller fremmede Steder ; samt at alle islandske

Varer maae udfcires derfra uden al Told, hvad enten de

udfares til indenlandske eller fremmede Steder. — 5) at i

lige Tid Skibene fra og til Island maae være frie for Laste-

penge i de danske, norske og Hertugdcimmernes Havne,

samt al de Skibe, som direcLe fra og til Island forbiseile

* Capo finis lerræ, maae i lige Tid befries for de denne

Fart ellers paaliggende Slave-, Laste- og Ranconspenge.

— 6) At de fra Island hjemkommende islandske Varer

ligeledes i 20 Aar maae nyde Told-, Accise- og Licent-

Frihed overalt ved Toldstederne i Rigerne og Hertug-

d<immerne, som og, indtil videre, Consumlions-Frihed i

de danske og norske Steder, hvor de henfores, hvori-

mod deraf ved Udforselen derfra igjen til fremmede

Steder betales den hidindtil paabudne i pro Ct. i Stedet

for udgaaende Told; saml al alle fra Danmark, Norge
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og Hertugdømmerne til Island udgaaende indenlandske 1786,

eller fremmede Varer maae være frie for udgaaende og 18. August.

Mellemrigs-Told, dog al der lilveiebringes Attest fra
'

^

vedkommende Ovrighed paa Stedet i Island, hvor de
losses, at de der, til at forblive i Landet, ere indfOrte,

bvorhos paa de udgaaende Fodevarer godtgjores Gon-

**umlion som sædvanlig, samt pna de her fabriquerede

Tobakker, naar de udfores til Island, nydes ligeledes

den ved Vores Forordning af 42. April sidsti. § 7 be-

^^temle Godtgjorelse, hvorimod den Godtgjbrelse paa
.

indenlands Korn-Brændeviin, som hidtil haver fundet

Sted, skal fra ult. April 1787 aldeles ophore. — 7) Al

dog de Handlende ipaa paalægges den Forbindtlig-

hed, at bruge til denne Handel alene indenlandske

> Skibe, hvorved de samme Regler skulle iagttages, som

ved de, der seile med algierske Sopasser, saaledes at

Rhederne altid skulle forsyne sig med et islandsk Pas,

hvorfor der dog, saalænge Frihedsaarene vare, ikke

skal betales niere end 2 Rd, Expedilions-Gebyhr, samt

indsende en ubiaglig Carga over Skibels Ladning, saa-

vel ved Borlseilingen fra et indenlandsk eller fremmed

Sted , som ved Ankomsten til el indenlandsk eller

fremmed Sled; del samme skulle Skipperne iagttage

ved deres Ankomst til og Bortseiling fra el islandsk,

ligesom ved deres Ankomst til et indenlandsk eller frem-

med Sled. Disse Cargas bor desuden være attesterede

af vedkommende Toldbetjente , saasnart Skibel lades

eller losses paa et indenlandsk Toldsted. — 8) At de

sex Handelspladser Reikjavik, VestmannSe, Eskeljord,

Biafjord elier Oefjord, Skulils- eller Isafjord og Gruhdar-

eller Gronnefjord forundes Kjcibstæds -Ret og Friheder,

og igjennem Vort danske Gancellie udfærdiges de for-

ntidne Privilegier for disse Kjcibstæder, i Overeensstem-

melse med Vores islandske Gommissions indbemeldte

allerund. Forslag, dog al Bestemmelsen af Tiden for

Vexelbreve nu forhaanden udelades, samt at de til

Kjcibstædernes Anlæg behbvende Grunde maae, saavidt

' 20«



308 Kul. Resol. ang. den kgl. Handels Ophævelse.

1786. de tilhijre Private, afkjobes dem for Vores Regning, og^

18, August saavidt de ere Os lilhorende, allern. skjænkos li! delte

Brugj efter al Strækningen forud er opmaalt og bestemt

ved en derover indsendende Forretning. — 9) At nu saa

mange af disse Kjobstæders Borgere, som ville, efter

al de have vundet Borgerskab paa Handelen, samt ere

forsynede med behijvende Forraad af de forniidne

Varer, maae, for det forste i 20 Aar, have Frihed, som

Udliggere, at gjcire mindre Handels-Anlæg i det ti! hver

Kjcibslæd hOrendo District, -med Frihed siden at handle

ikke alene med hvilken Udligger- og KjSbstæd de finde

for godt. men og directe al forskrive Ladninger fra

hvilket Sled i Vore Riger og Lande de selv ville, samt

igjen at expedere Ladninger hvorhen de finde tjenligst,

alene al de iagttage de samme Regler, som i Alminde-

lighed ere bestemte for alle andre Handlende i LandeL

— 10) At det maa staae enhver Indbygger i Island

frit for, at handle, ci alene til hvilken Kjobstæd eller

Udhggerstæd han selv vil, men og directe med de alene

paa Speculation til Landet ankommende Skibe, saaledes

at disse, efter fcirsl at have anlobet een af Kjcibstæ-

derne, dog uden at være pligtige der at losse eller

lade, eller betale nogen Slags Omkostning, maae, saa-

vidt de ikke selv finde i Kjobstæderne fornoielig Af-

sætning af deres Varer, strax efter at have afgivet deres

Carga, gaae til hvilken Havn de ville, og der ligge udi

4 Uger, inden hvilken Tid enhver af Indbyggerne uden

Forskjel af dem maa kunne kjobe til egen Fornodenhedj

Fode- og andre til Næringernes Drift fornodne Varer,

saml til dem sælge sine Produkter. — H) At dem,

der ville entreprenere og forlægge Fiskerierne eller no-

gen anden for Landet særdeles nyttig Næring i det

Store, samt de for Landet ncidvendigste og nyttigste

Haandværksfolk , der ville nedsætte sig i Kj<5bstæderne

sammesteds, maa paa vedkommende Collegii nærmere

Forestilling forundes saadanne Benaadninger og Fordele,

som Omstændighederne maatte gjore fornodne.— 12) At,

i
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for al see Landet saa meget bedre forsynet med den 1786.

behovende Gourant-Mynt, de islandske Banco-Sedlers 18. August,

^ntal ikke skal formeres, hvorimod indbemeidte For-

'**^f*g, at fra Vort Finance-GoUegium til Os maalte gjores

nærmere Forestilling om, at de I Rd. Sedler ikke maatte

'Sjf'n udgives i Island, naar de komme ind i Vores

Kasse, hvorimod Indbyggerne i Island ikke skulle være

pligtige (il at antage andre end de paategnede 5 Rds.

^ancosedler, ligesom og ingen andre skulle efterdags

fra 1791 Aars Udgang af antages i Vores Kasse der i

Landet, bortfalder, indtil Erfaringen viser, at saadant er

forn(3deut. — 13) At Landet kunde gjore sig Haab om,

at ifald Tiderne i. næste Aar endnu skulde give Anled-

ning til at frygte for nogen Ncid, Vi da for det farste

enten vilde lade , saasnart Omstændighederne skulde

gjore saadant forn()tlent, holde passende Magaziner af

Kornvarer i Kjobstæderne, eller og' paa anden Maade

see Landet forsynet med den fornodne Tilforsel og

Forraad, saavidt et eller andet District skulde befindes

at trænge dertil. — 14) At ingen af Vore Undersaatter

maa i Island handle med nogen Fremmed, som, være

sig af hvad Aarsag det vilde, mulig kunde bescige

bemeldte Land; til hvilken Ende den af Os mod saadan

uberettiget Handel udgivne Anordning af 1. April 1776

fremdeles skal staac ved Magt, indtil noget nærmere

derom kan blive bestemt i Overeensstemmelse med de

under en Frihandel fornodne Forandringer. Det skal

og fremdeles være alle Fremmede forbudet at handle

paa de islandske Kyster og Stromme eller beseile dem,

videre end hidindtil haver været fastsat, ligesom og at

virke deres Fisk paa Landet selv, hvortil ikke alene

ingen af Landets indbyggere maa være dem behjelpe-

lig, men Ovrigheden meget mere see saadant afværget

i Overeensstemmelse med forbemeldte Anordning. End-

videre forvente Vi nærmere allerund. Forestilling om,

hvorledes Indretningen med et Landværn i Island bedst

kunde foranstaltes, og at Vort Rentekammer, om Om-
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1786. slændighederne skulde udfordre det, i Tiden indkommer

18. August, med allerund. Forestilling om, at et eller flere smaae

armerede Fartdier skulle krydse under Island. — 15) At

Vores islandske Gommission herved skal være aulhoriserel

at corrospondere med vedkommende Departement om den

bedste Maade, hvorledes den siden 1778 afbrudte Op-

maaling af de islandske Kyster og Strdmme kunde fort-

sættes efter en sammenhængende Plan, i Forbindelse

med astronomiske Observationer paa Landet selv, samt

at til Os nærmere maa allerund. foreslilles, hvorledes

man ved passende Opmuntringer til at bygge store

Baade og andre til Transport og Havfiskerie beqvemme

Fartdier kunde befordre Gommunicationen til Sdes, da

samme bliver, helst under en Frihandel, saa overmaade

vigtig for Landet. — 16) At der, til Communicationens

idelige Vedligeholdelse imellem Island og Vore dvrige

europteiske Stater, skal sorges for, at der kan træffes

en ordentlig og stadig Indretning med el Postskib, som

skal overvintre i Island, og lidlig om Foraarot medtage

derfra til Norge og til Vores Hesidentsstad Kjdbenhavn

saavel private Breve, som hvad der hdrer til Vores

Tjeneste, saml hvad der ellers maatte behdve hastig

Befordring, ligesom og samme Skib ved Tilbagereis-en

skal overbringe til Landet saavel de forhaandenværende

Expeditioner fra Vore Gollegier, som andre Breve, eller

Reisende. — 17) At de Forandringer i Lovgiveisen, og

deriblandt især ved Politivæsenet i Island, som forme-

delst Handelens Forandring ville l)live nddvendige, i

sin Tid til Os nærmere allerund. maae foredrages, og

at Vores islandske Gommission skal udarbeide en hen-

imod Aarcts Udgang udgivende udfdrUgere Anordning

om den islandske Handel, hvori ei alene Indholdet af

denne Vores Resolution nærmere skal udfdres, men og

tillige bekjendtgjdres summariske authentique Bereg-

ninger om Handelens Tilstand hidindtil, med det Slags

Efterretninger, der kunde agtes for de vigtigste eller

nddvendigste for de Hnndlonde, med tilfdiél Samling al
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saadannc for Island udgivne, eller der gjeldende An- 1786.

ordninger, der staae i Sammenhæng med Handelen. — 18. August

'^^) At for Fremtiden af Vores Kasse maa betales hvad

Landphysikus og Apotheket hidindtil have nydt af Han-

^elen, samt for det forste det, som Handelen efter

Reglement af 1777 har givet til de Fattige i Island,

paa samme Maade som hidindtil skeet er, indtil disse

P^nge med Tiden kunne indvindes ved frivillige Gaver

^'ler paa anden Maade, dog at de Handlende derimod

blive frie for al Afgift, der svares til de Fattige af r5r-

^*gt Gods, saa længe vi staae denne Udgift. — 19) At

^en GodtgjOrelse, som Vore Embedsmænd, samt de

islandske Studentere og Skolediscipleri hidindtil have

^ydt, deels som Vederlag for Forretninger ved Hande-

^^f^j og deels i Foringspenge, saavidt de ikke turde

udfcire Varer til Forhandling for egen Regning, maa

^phdre: det fcirste Slags fra den Tid Embedsmændenes

forretninger ved nærværende Handel ophore, imod at de
^o*" Eftertiden nyde deres Reiser og Forretninger for de

^^iiullende betalte af Vedkommende, efter den norske

Lov og dertil horende Anordninger, det sidste Slags

^^riniod fra nærværende Handelsindretnings Ophævelse

P^H hvert Sted. ^ 20) At de Himdlende for Fremtiden

skulle være fritagne fra den Forbindtlighed, at overfore

^^eisende uden Betaling, men at derimod Vore Beljente

Og Andre, der reise i Statens Ærende, maa godtgjores

^^oget for Reisens Omkostninger, dog at det bliver alle

^^ippere forbudet at udfcire fra Island nogen af Ind-

'^yBgerne, som ikke er forsynet med Reisepas fra ved-

flommende Amts-Ovrighed. — 21) At alle Beholdninger

* Island, være sig Gargaison, Hetourvarer eller Gon-

tanter, samt Huse og Inventarier ved hver Havn, skulle

3f vedkommende Rettens Betjente oplages ultimo April

*^*slkommende, hvorover bliver at forfatte noiagtige

' »idiciaUinstrumenter, som siden skulle læeajes til Grund
saavel for disse Effekters Overdragelse, som for den

Handelsbetjenterne aQæggende endelige Rigtighed,
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1786. ligesom og Taxien af 1776 ophorer fra samme Dag over

18. August, hele Landet. - '^2] At Handelens udestaaende Reslan-

'

cer ved hver Havn ligeledes til samme Tid nOiaglig

skulle oplages af enhver vedkommende Rellens Be(jenl.

saml at alle de i Handelens Boger endnu staaende

Restancer, som ere ældre end 1764, forsaavidl disse

vides, aldeles maae frafaldes, men af de iivrige, som

ere gjorte inden denne Resolutions Bekjendlgjorelse,

det Halve eftergives , naar vedkommende Skyldige

betale det andet Halve, enten med Penge elier med

forsvarlige Relourvarer efter Taxiens Priser, inden Julii

Maaneds Udgang næstkommende, hvorimod de Restan-

cer, som endda ilike blive betalte til den Tid, blive

staaende for Vores Regning, med de samme Rettigheder

som de hidindtil have nydt. 23) At ligeledes al Cre-

dits Givelse ophbrer i Island fra den i Overeensslem-

melse med denne Resolution udstædende Plakats Be-

kjendlgjorelse paa hver Havn, saa længe Handelen endnu

fores paa noget Sled for Vores Regning, uden alene

efter Omstændighederne paa de til næste Foraars Fi-

skericudredning eller anden Næring behovende Varer,

imod at Vodkommende strax afbetale saadant Forskud

med deres Avl, saml paa de til yderste Nodvendighed

behovende Fodevarer for virkelig Trængende, dog dette

alene paa Ovrighedens Forlangende og Ansvar, hvilket

saalodes Udcrediterede da nyder samme Rettighed som

Restancerne hidindtil have nydt, samt bliver betalt

med Relourvarer efter Taxten, da saadan Gjeld er gjort

inden April Maaneds Udgang 1787. — 524) At de is-

landske Kjobmænd og andre formuende Indbyggere der

i Landet maa tilbydes de saaledes til ultimo April 1787

ved hver Havn i Island befindende Huse, Inventarier

og Beholdninger af Cargaisonvarer, og især de sidste,

enten under eet eller og deelfe i flere Parler, dog saa-

ledes, at det, som engang er lagt til hver Part, bliver

ikke adskilt igjen, men bor under eet modtages, og paa

de Vilkaar, al de: ^0 ikke for Huse og inventarier
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sl^ulle betale mere end del Halve de have kostet og 1786.

staae til Bogs for; og b) for Cargaison-Varerne Taxie- 18. August,

f'risen med 20 pro Cto. Afslae;, samt c) at den hele af

dem overdragende Varer og Effecler entstaaende

^apiia] niaa, imod vedbciriig Sikkerhed, blive staaende

"den Renter, dog at de, efter de forste fem Aars For-

'^l^j hvert Aar betale Vio Deel af Kjobesummen, med
^'^kaar at fortsætte Handelen i Island saa længe de

^^dnu skylde Noget til Vores Kasse, da det der befin-

dende Varelager stedse maa tjene til Sikkerhed in sub-

sidium, samt^saa længe under (ivrighedens Opsyn for-

svarligen at vedligeholde alle Bygningerne. — 25) At det

"^^a forundes dem, som ville benytte sig af forestaaende

Tilbud, hvorom de, om muehgt, maae erklære sig med de i

lyseste Efteraar tilbagegaaende Skibe, men i det allerseneste

^ed det lil Foraaret 1787 fra Sonderlandet hidgaaende

. Postskib, at bestemme hvilken Cargaison de i tilkommende

* Aar cinske udsendt til den Havn, hvor de agte at an-

*'3ge Beholdningerne; hvilken Cargaison da, efter Om-
stændighederne og naar Vedkommende belimeh'g melde

derom, Vores Handel endnu kan besdrge indkjSbt

foi" deres Regning og overfort fragtfri (il Landet, uden

derpaa at læ,gge noget Slags Omkostning, Fddevarene

^^^ne undtagne, hvorpaa lægges Fragt og Assecurance,

"len ingen andre Omkostninger. — 26) At saadanne

Havne
, hvor enten Behohlningerne blive antagne og

Gargaisonerne for næste Aar forskrevne af Indbyggerne

> Jsland, eller som blive beseilede paa det skete Tilbud

andre Vore Undersaalter, aldeles ikke skulle blive

beseilede for Vores Regning næste Aar, og at Gargai-

sonen lij de bvrige Havne skal indskrænkes saa meget

som mueligt; hvorhos det dog skal staae dem, der

»midlertid antage Beholdningerne, frit for, at tilforhandle

disse udsendte Cargaisoner for Indkjobsprisen, men

I^<5devarerne mod Tillæg af Fragt og Assecurance, alt

paa de i 24. Post ommeldte Vilkaar. Derimod forholdes

^ed Gargaisonernes Salg næste Aar paa de Havne,
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i 786. hvor Ingen melder sig til at antage samme; saaledes

18. August, som er meldt i 3. Post; men hvorledes med Effecterne

og Beholdningerne ved saadanne Havne skal forholdes,

ville Vi i sin Tid nærniere allern. bestemme. — 27) Al

der, til hver paa foranforte Maade til private Enlrepre-

neurer overladende Part, maa efter Omstændighederne

fbies en maadclig Pengesumma, samt paa Vedkommendes
* *

Onske eet eller flere Skibe, som de kunne udvælge

iblandt Handelens Skibe for de mueligst billige Priser,

og hvis Belob, saavel som de modtagende Gontanter,

maa blive Vedkommende crediteret paa de i § 24 om-

meldte Vilkaaar. — 28) At, om end vedkommende

Amtsovrighed var uvis om den for alle disse overdra-

gende Varer og EfTecter tilbudne Sikkerhed var anta-

gelig, og Vi i saadant Tilfælde umiddelbar maatte be-

stemme, om Vi dermed kunne være fornoiet eller ikke,

det dog, for ikke at opholde Frihandelens Begyndelse,

herved allern. tillades, al Amtsovrigheden maa sætte

Enhver, der vil antage Beholdningerne in. v. , og som

de agte bekvem dertil, paa de bestemte Vilkaar næst-

kommende ultimo April ad interim i Besiddelse af den

udvalgte Fart af Huse, Inventarier og Beholdninger, paa

Vores forventende allern. Approbation; dog at de, der

sælles i saadan Besiddels'e, blive at ansee som Hand-^

lende for Vores Regning, indtil Vores allern. Resolution

herom kan komme til Landet, saaledes at de vel maae

sælge og kjobe efter eget Godtbetindende og bedste

Skjonnende, men at de ikke desmindre, om Vi ikke

skulde finde Sikkerheden antagelig, blive Os ansvarlige

for det Hele, ligesom Enhver, der "forvalter noget Gods

for Vores Regning. — 29) At de ovrige Gontanter, saa-

vel som de ved Skibenes Ankomst til Landet i næst-

kommende Foraar i Forraad værende Hetourvarer, maae,

efler at Ovrigheden derover haver holdt en Forretning

ved Kjobmændenes Atlevering, paa bedste Maade hjem-

bringes for Vores Regning, hvortil ligeledes bliver at regne

de Retourvarer, hvorpaa Kjobniændene enten allerede
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for end denne Vores Resolutions offentlige Bekjendl- 1786.

gjcirelse, eller og efter § 23 have gjort Forskud. — I8.^ugust.

30) At paa de Havne, hvor ingen Liebhaber maatte

findes til . Beholdningerne, den udsendende Cargaison

skal forhandles for Vor Regning, imod Retourvarer, efter

handelsmæssig beregnede Priser, dog saaledes, at der-

P^^»i som f(jr er meldt, aldeles ingen Gredit bliver given,

samt at Kjobmændenes og Handelsbetjenternes Forret-
«

*^^nger, med at fore Handel i Island, aldeles maa op-

hcire, endog paa disse Havne, efter at de ved Skibenes

^freise have i Ovrighedens Overværelse aflagt Rigtighed

for de med dem tilbagesendende Retourer. — 31) At,

ifald en eller anden Havn ikke bliver saa slrax beseilet

^f private Kjcibmænd, Beholdningerne sammesteds maae

Wbydes paa de efter Omstændighederne nærmere be-

stemmende Vilkaar enhver af Vore handlende Under-

saatter, der vil modtage samme imod at etablere Handel

*^er ilandet; samt at Vi, ifald endda ingen Lysthavende

f^»ndtes, .og Havnene vare saadanne, at de ikke uden

Mærkelig Skade og Fare for Indbyggernes Ophold og

ringsveie kunne lades ubeseilede, da allern. ville

ved Præmier eller andre Understotteisor opmuntre Han-

<-*elen til disse Steder. — 32) At Fabriken i Reykevig

og Svovelværket i Husevig maa tilbydes private Lyst-

havende, ligeledes paa billige nærmere bestemmende

Vilkaar, og maae de i Island^ som ville antage samme,

fnelde sig derom inden Postskibets Afgang fra Landet

^-il næste Foraar, hvorefter det videre Fornodne skal

blive dem bekjendtgjort; dog bliver Fabriken i Reykevig

i*^lie. afhændet uden med |den Forbindtlighed, at fort-

seette den dermed gjorte Indretning, med at oplære

ungeFolkiSpinden og Væven, i det mindste saa længe

saadant maatte eragtes uomgjængelig fornødent. — 33) Al

de Skibe, som ikke kunne blive anbragte paa den i

§ 27 ommeldte Maade, skulle inden Foraaret 1788 i

Almindelighed tilbydes Enhver, der vil nedsætte sig i

Island, for der at etablere Handel, for særdeles bilhge
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1786. Priser; og at disse Skibe fremdeles maa lilslaaes den

18. Augiist. Fiskepræmie af 10 Rd. pr. Commercelæst, som de have

nydt under forrige Handel, imod at Eierne beviis-

liggjore, aarlig at have udredet dem paa Fiskeriet under

Island. — 34) At, da Vi lade indstille al Handel i Island

for Vores Regning fra den Tid de sidste Skibe afgaae

fra Havnene i Efteraaret 1787, saa skulle saavel Kjob-

mændenes som alle andre ved denne Handel ansatte

Betjenteres Forretninger med at fore Handel i Landet

fra samme Tid ophore; men. i sin Tid kunne de vente

nærmere bestemt, hvad Naadesbeviisning dem efter Om-
stændighederne kan tilflyde; dog at det vil blive paalagt

alle dem, der nyde samme, den Forbindtlighed, at blive

i Island saa længe de ville nyde den godt ad; og —
35) Al denne Vores allerh. Resolution, de Poster alene

undlagne, som nu for Haanden ikke behbve saadant,

* maa bekjendtgjores ved Plakater i det islandske, danske

og tydske Sprog, som Vi til den Ende have forsynet

med Vore Underskrifter. Friderichsberg Slot den 18.

August 1786 ^

'} Denne Resol. er communiceret Finance-Collegium, ligeledes

udtogsviis Handels-Directionen og Stiftamtmand Levetzow

samt Amtmand Thorarensen, ved Rentek. Skrivelser den

22. August 1786 (Isl Copieb. Litr. V, Nr. 1298—1301).

Med Brevene til de Sidstnævnte sendes et Antal Exem-
piarer af Plakat 18. August 1786 og beordres Amtmæn-
dene til at foranstalte, at Sysselmændene ,(Strax indbe-

rette . . . hvad Dag samme ere komne dem tilhænde, saavel

som at annotere denne Insinuations-Dag paa det originale

Exemplarj som tilstilles dem under det kongelige Segl,

samt iovrigt drage Omsorg for, at Plakaten kan blive al-

mindelig bekjendtgjort iblandt Landets Indbyggere, især

for saadanne ,-Ysom mueligens kunne have Lyst til at en-

treprenere nogen Handel", — Sysselmændene skulde for-

manes til at utUbre de dem paalagte Forretninger, især

ved Beholdningernes Allevering, med den storste Nciiag-

tighedj ^^og især at undersfige, hvilke Restancer der kunne

være gjorte siden Publications-Dagen, hvorfor den Dag,
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Plakat ang. den kongelige Monopolhandels ^786.

Ophævelse paa Island. Frederiksberg 18. Au- ^[L^^-
gUSt 1786\ — Denne Plakat er enianerét eaavel paa

islandsk, som paa Dansk og Tj^dsk, men findes kun anfcirt

som publiceret paa Althinget som Bilag med For. 13. Juni

^'^87 (seeAlthingsb. 1788, Nr. 3. 1, S. 4). — Den islandske

^^iginal, 31 §§ (§ 23 -30 findes ikke i den danske eller

tydske), med Kongens og Rentekammer-Collegii originale Un-

fierskrifter, findes indheftet i Rentekammerets Norske Relat. og

J^esol. Prot. 67, Nr. 88, med den kgl. Resol. 18. Aug. 1786,

hvorved den kongelige Monopolhandels Ophævelse besluttes'

(ovenfor S. 305—316). Original-Aftryk hos Aug. Fred. Stein i

K^havn, 22 S. i 4*« (derimod ikke optaget i Qvart-Forr.~)
;

(derefter Aftryk i Hrappsey 1787, 18 S. i 4'° (S. 19—23 inde-

holder „Fortegnelse paa den kongelige Handels Skibe i Aaret

1786" og j^Fortegiielse paa de Handelen tilhorende Huse, In-

ventarier og Vare-Beholdninger ved Udgangen af Aavet 1784"
5

jevnf. ovenf. S. 304 Anm.) ; disse Aftryk findes i nogle Samlin-

ger af Althingsbogerne heftede med Althirigsbogen af 1787. —
Uddrag §§ 1—31 som Bilag I til den islandske Udgave af

da Plakaten kommer Sysselmanden tilhænde , bliver at

lægge til Grund". — Amtmændene foreskrives fremdeles

Forholdsregler i de Tilfælde, naar Nogen skulde tilbyde

at modtage Beholdningerne ved en eller anden Havn
5

samt befales at foranstalte : „at de fomfidne Grunde til

Bygge- og Hauge-Pladser blive ordentlig opmaalte, og de

derved holdende judiciale Forretninger, samt om mueligt

Grundtegninger til Kjobstæderne, her til Kammeret ind-

sendt med det fra Landet til næste Foraar afgaaende

Postskib , ved hvilke Forretninger maatte tillige iagttages

afhandlet med Grundeierne, for hvad Priis de ville over-

lade saa megen Grund, som kan agtes tilstrækkelig til

^ygge- og Hauge-Pladser". — Ved Rentek. Skriv, til Amt-

mændene Levetzow og Thorarensen 25. August (Copieb.

sst. Nr. 1309 og 1310) sendes: .^foruden de oversendte

Exemplarer af Plakaterne i det islandske Spi-og, tillige . .

.

en Pakke Plakater i det dapske Sprog", som skulde om-
deles j^saavel til Biskoppen og Provsterne, som Syssel-

mændene". ,
-

O For. 13. Juni 1787.
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1786. For. 13. Juni 1787, S. 57-07. — Den danske Text i 24 §§

18. August, findes i Original fmed Professor Eggers' Haand og med Kon-
' '"'^ gens og Rentekammerets originale Underskrifter) vedheftet den

anftirte kongelige Resol. 18. August 1786 i Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 67, Nr. 88. Original-Aftryk hos Hopff-

ner. Qvart-Forr. for 1786, S. 138—147; Schou IX, 209-217.

— Pontoppidans Samlinger til Handels -Magazin for Island I,

183-193. Uddrag §§ 1—24 som Bilag I til den danske Ud-

gave af For. 13. Juni 1787, S. 5—U. — Den tydske Text

(i 24 §§ og aldeles svarende til den danske) findes ikke med
de andre i Forestillings - ProtocoUen , derimod haves Original-

Aftryk deraf, trykt hos Hoptlner, med Titel: ^^Patent, wodurch

der Handel nach Island hinfUhro jedermann frey gegeben wird,

fiir die Herzogthlimer Schleswig und Holstein, die Herrschaft

Pinneberg, Stadt Aitona und Grafschaft Ranzau"; denerogsaa

trykt i
,
Qvart-Forr. for 1786, S. 147—157. Rubmm hos Schou

IX, 217.

Auglysing su er fyrst um sinn birlist um Lausn

ennar islenzku kauphbndlunar, og })å skilmåia, meb

hverjum eigiiir iiuverandi kauphQiidlunar å Islandi eptir-

låla.sl l)eimj er vilja å hendur takasl fria kauphondlun

l)ar å landi.

VérChrisljån hinn sjbuiidi, af gu^)S nat) Danmerkur,

Norvegs, Vinda og Gaula k^)nungur, hertogi i Slesvik,

Holselulandi, St6rmæri, J)éUmerski og Aldiuborg, gefum

cillum lil vitundar: ab Ver af landsfci&urlegri umhyggju

fyrir Voru landi Islandi, og blluni Vorum |)egnuni> lil

g6?)a, hofum allramildilegast ålyktab: Jramvegis ah ieyfa

bldungis fria og frjålsa kauphondlun j^ar å landi; })vi

bj6feum Ver hérmeb og skipum

:

1) Nuverandi kauphondlunar lilskipun viljum Ver -

hérmec) allramildil. af tekib hafa fra L Jauuarii 1788,

, svo ac) l)ab lensbréf (Octroy), sem Vor sæli herrafa&ir

veitt hefir jDeirri islenzku kauphondlun, åsaml Vorri is-

lenzku taxta- og kauphbndlunar-tilskipun af 30. Maji 177C,

og roglementinu uin sbmu kauphondlun af 2. Julii 1781,

skal fra greindum degi vera bldungis af lekib og matt-

laiislj ab jDvi leyii sem Islandi vib kemur. Soniuleibis

viljum Ver hérmeb hafa af lekib Q\\ Vor ebur Vorra sælu



Plak. ang. den kgl. Handkls Ophævelse. 319

forfeSra l(jg og fyriskipanir a Voru landi Islandi, ab svo -1786.

miklu leyti sem l)au sneria kunna åt)ursag&a lénla (oc- 18. August.

IroyeraBa) kauphondlua sén'lagi. — 2) pareh Ver alira-

^"^^'"^

na()arsamlegast leyfa viljum, ab allir J^eir jDeguar Vorir,

til* ti'manlega bjobasl li!, megi l)egar a næstkomanda

sumri 1787 upp sigla nokkrar hafnir a Islandi,
l;»å

hofuni

Ver og einnig allramildilegast i sinni, nu Jiegar ab bj6ba

:

Vor åburnefnd laxiaskipan af 30. Maji 1776 sé, fra

1. Maji 1787, oldiingis måUlaus, ab |)vi leyti er hiin

setur vist verb ebur taxta a j)ana varnfng, er flyzt inn

og lit af islandi, svo ab alis ekkert fastselt verb å inn-

og ulfærslu-varningi skuii framar å Islandi til vera, fra

l)eim degi ab reikna. — Eins og nii innbyggendur

landsins sjålfir niegu koma ser saman um verblagib vib

l)å kaupfara iir Vorum n'kjtim og londum, er j^egar ab

sumri komanda måske kynnu ab uppsigia landib, svo

skulu l)eir ei heldur framvegis borga naubsynjar sinar

eptir taxtanum l)ar, sem kauphcindlan ennj)a ab ari

kynni å Vom kostnab vib haklast, heldur eptir saiinsynu

verblagi, er Vorir kauphondlunar-forsljorar åkvarba skulu

;

sdmuleibis skulu innbyggendurnir ei framar bundnir -

vera vib laxtans verblag å landsins varningi, sera einnig

skal borgast l^eim eptir jofnubu kaupskapar verblagi,

er seinna meir åkvarbast. — 3) paveb Ver alls engri

kauphondlun viljum å Vorn koslnab framar vib halda å

islandi, fra byrjun årsins 1788, l)å skal og slik kaup-

hcindlun paban i fra éTduagis fri og frjåls lofasl: bæbi

sjålfum islendmgum og eins bllum bbrum Jjegnum Vorum

1 Norburålfunni (Europa), nema i })eim londum einum,

hvar lént (oclroyerub) kauphondlun ennjiå vib hefsl. Sé

bab J)vi allranåbarsamlegast leyft Joessum Vorum J^egnum

at> sigla til islands fra hverjum inn- ebur utlenzkum

slcibum, og eins fra Islandi til sérhvers inn- ebur ut-

lenzks stabar, er jjeir helzl vilja, haldi ])e\r ab eins

boborb })au, sem almennt iitgefin eru um kauphondlun

og skipfarir lil })vilikra slaba. — 4) Samt er l)ab Vor

allranåbarsamlegasti vili og skipan, ab engina af J)egnum
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1786. Vorum megi å Islandi neina kaupverzlun hafa vib nokk-

18. August, urn framanda, sem maske kynni J)ånga& ah sækja, i

hverju helzt skyni sem vera kann
; f)vi skal og Vort lit-

gefna forbo& af 1. Aprilis 1776, å méti slfkri éleyfilegri

kaupverzlun, framvegis 6brjåla^) standa, unz frekara hér

um åkvarbast, cptir jjvi sem frf kauphcindlun beztmælti

henta. — f)ab sé og framvegis iillum framandi bannat,

ab kauphc5nd!a å Islands hafstraumum, ehur vih sjåfar-

strendur, og |)ånga?) ab sigla framar en bingabtil leyTzt

hefir, ellegar a& verka fisk sinn a landinu, hvar til ei

eindngis enginn af innbyggendunum må vera }jeim vil-

veitlur, heldur skulu yfirvcildin miklu framar leilast w'ih

ab få sb'ku hamlab, eptir sem åbur nefnd skipan

bybur. — 5) par å m6t skal cillum åbursogbum jiegnum

Vorum 1 sjålfsvaldi slanda, frå byrjun arsins 1787, ab

halda skipum lii fiskjar umhverfis Island, sem })eir bezl

vilja og kunna, og ab verka afla sinn å landinu, ])6

eptir Iciglegu samkomulagi vib hlulabeigendur, er 16bina

aigu, og skulu yfirvoldin hafa fiar å vakandi auga, ab

engin vanbrukun hér af leibist. — 6) Eins må {)ab

åburgreindum Jiegnum Vorum leyft vera , ab upp sigla

nokkrar hafnir å Islandi [)egar ab vori komanda 1787,

vili J)eir J^essa beibast fyrir næstkomanda åtta dag jola;

megu J)eir og vona, ab Jieim l^å Hka muni, sem bezt

verbur, skyrt frå ollu {)Vi, er naubsynlegt jjykir ab vita,

, um {)å stabi, hvar })eir vilja kaupskap f frammi hafa,

og ab J)eim, eptir })vi sem å stendur, veitist einhvers-

konar henlug hlynnindi, ab jjeir keypt gætu I)å farma

af islenzkum varningi, er Vor kauphondlan kynni }3å ab

eiga J)ar i iandi. — 7) p6 skal lil Jjessarar kauphcSndl-

unar einiingis bruka innlenzk skip, og vib l)au fyigja,

sbmu reglum sem hin, er sigla meb algeriskum sj6-

pcissum: svo ab reibararnir ætib skulu iitvega })eim is-

lenzka passa V sem, meban friunar-årin vara, skulu \)o

O Plak. 7. Marts 1787.
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eiadngis kosta 2 Rdli i skrifaralaun. —. Enn fraraar 1786.

skulu allir rei&arar skyldir aib innsenda greinilegt re- 18. August,

gislur yfir allan })ann varnfng, sem skipi& er fermt meb,^""*""'"^^

bæbi {}egar J)a& leggur dt fra einhverjum inolenzkum

e&ur framandi sta&, og eins Joegar pah er lagt inn til

einhvers innlenzks e&ur framandi sta&ar. Sama skulu

% skipherrar abgæta, {)egar ^eiv leggja inn og lit frå

einhverjum i'slenzkum, og eins er J)eir komnir eru til

einhvers innlenzks ebur framandi sta^)ar. Slik regislur

^egu J)arhjå sonnu^) vera af hlutateigandi toilaheimturum,

sé skipib fermt e&ur afferml a einhverjum innlenzkum

^ollslab. — 8) 011 skip, til og frå Islandi, viljum Ver

*^yrst um sinn i 20 år allranåbarsamlegast fnab hafa fyrir

farmpemnga (Lastepenges} grei&slu i enum donsku, norsku

Og hertugadæmanna hofnum, og (51! joau skip, sem

beinleibis sigla til og frå Islandi, fyrir Gabo finis terræ

(å Spåni), skulu eins lengi friub vera - fyrir J)ræla- farm-

og lausnarpeninga grei&slu (Stave- Laste- og Rantnons-

^GngeJ^ sem annars er Ibgb uppå sh'kar sjofarir^ —
9] Scimulei&is skal allur.inn- og litlenzkur varningur, af

hverju helzt tagi sem vera kynni, er til Islands flyzt,

fyrst um siun i 20 år, oldungis fri vera frå aliri toUs-

og consumtionspeninga grei&slu å Islandi, hvort heldur

hann flyzt frå inn- e&ur utlenzkum std6um, og allt eins

må J)at)an lit flylja allskonar islenzkan varning ab toll-

Wu, bæbi til innlenzkra og framandi siaha, — 10)Allur

fslenzkur varningur, sem frå Islandi flyzt, må og einnig

i 20 år njota tolls- accise- og licent- fn'unar, vi& alla

tollsta&i i Vorum rikjum og hertugadæmum, og fyrst um
sinn frilekinu vera fyrir consumtions-penmgum i Jieim

diinsku og norsku sto&um, er hann flyzt til; en ver&i

hann J)a&an aplur ut flutlur til framandi sta&a, skal })ar

af greiba, eins og liingab til, 1 af hverju hundra&i, i

stab lilfærsluloUs. — 11) Allur så varningur, sem til

O Toldkammer-Circ. 30. Oktbr. 1790.

r. ii. 21
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1786. Islands flyzt fra Danmorku, Norvegi eluv hertugadæm-

18. August, unutn, skal i åminnzt 20 år frfaSur vera bæ&i fra lii-

færslu-lolii og tolli å milli rikjanna, fra hverjum helzl

Ibndum og sLO&um sem er, ]}6 mel skilyr&i, ab jDab

sannisl niefe hlutabeiganda yfirvalds vitnisburbi å Islandi,

hvar helzt hann er affermdur, a& hann ^ar séinnflultur

til sOlu i landinu. Lika gefst l)a, semvenja er til, upp-

b6t fyrir consumlion a matvælum, er l)annig utflytjasl,

og å l6bak, sem hér er spunnib, sii uppb6t, sem Ver

lofab hofum i Vorri allramilduslu fyrirskipan af12. Apr.

1786 § 7, sé l)ab til Islands flutt; en ^ar å måi skal

engi liibét framar gefast, sem hfngab til, fra enda Aprilis

1787, a innienzkt brennuvfn. — 12) Til l)ess ab upporfa

og styrkja J)vi meir téba kauphbndlun, og svo hiin ^vi

fyrr mælti fra Islandi meb dugnabi framkvæmd verba,

viljum Ver allranåbarsamlegast veita l}essum sex hdfnum

å islandi, nefnilcga: Reykjavik, Grundarfirbi, Skutuls-

eba Isafirbi, Akureyri ebur Eyjafirbi, Eskjufirbi og Vest-

mannaeyjum, kaupstaba rélt og l)viHkt frelsi, sem Ver

meb annari allramildastri fyriskipan ^ viljum sérilagi sfb-

armeir kunngjbra, og skal l)essum stbbum j^armeb unnast

slik friheil, er Ver åli'lum nægileg, til ^ess ab åfysa

bæbi nokkra framandi, og eins Vora eigin l)egna, til ab

laka l)ar biislabi og hagnyta oli })au gæbi, er Islands

åg6bi fram bybur. — 13) Til \tess ab slik kauphbndlan

enn framar litbreibast megi umhverfis allt Island, og

innbyggendum landsins sem fyrst veitast tækifæri til

eigin kaupskapar, må og einnig svo mbrgum borgurum

af Jjessum kaupst5bum, sem vilja, leyft vera, sem åi-

biibamcinnum (Udliggere)^ ab stofna minni kauphbndlan

i ])eim hérubum, er liggja til sérhvers kaupstabar, hafi

J^eir fyrst unnib borgarrélt til kaupskapar ( stabnum, og

sanni fyrir hlutabeigauda yfirvaldi, ab peir byrgir séu

af bllum l)eim varningi, er naubsynlegur virbist f6Iki til

Hfsuppheldis og bjargræba-framkvæmdar. Slikum verzl-

O Anordn. 17. Novbr. 1786.
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unar- ebur dtbii&amonnum skal l)Yi leyft, fyrst um sinn 4786.
i 20 år, ei einiingis ab kaupslaga vi& hvern annan dt- 18. August,

bu&a- e&ur kaap-sta& ^eiv vilja, heldur og beinlei&is heim
til sfn a& litvega ser varningsfarraa allstac)ar frå lir Vorum
rikjum og Icindum, og aptur a& litsenda varningsfarma

hvert å land sem ]ieim haganlegt virbist, gæti J)eir ab

6ins J)ess, sem almennt er fyrir skipab um alla aSra,

6r kauphondla å Islandi — M] Jafnvel 1)6 kaupmenn-

irnir i kaupst5lÉ)unum å Islandi, og fyrir utan ])é. utbuBa-

inennirnir, megi einir hafa kauphcindlunar rétt i landinu

nieb innfærslu-varning: ])å skal })a& 1)6, eins og hinga&

til, sérhverjum innbyggjanda ieyft, ab stunda hverja

a&ra leyfilega næringu, i&n e&ur handverk ålandsbygb-

inm*, er hann sjålfur vill. pah sé og 5llum Islands inn-

byggendum i sjalfsvaldi, a& hafa skipti sin i kaupum

og s5lum ei einungis vi& hvern helzt utbii&a- heldur og

einnig hvern helzt kaup-stab ])eir vilja, . an l)ess a& jieir

å nokkurn hått skuli bundnir vera vib eitt hérab, lands-

plåz ebur stab, 5brum fremur. — IS) J)6
ab allranåbar-

samlegast Ieyft sé ollum ])e'im Ipegnnm Vorum, hverra

getlb var i 3. p6sti, fra byrjun årsins 1788 ab kaupslaga

å islandi, hvori sem nokkur l)ar biiandi verzlunarmabur

kynni ab hafa gjbrt utvegu til l)vilikra varningsfarma,

ebur ei, J)å viljum Ver samt, lil Itess ab styrkja enn

framar l)vilik fyrirlæki, ab J}au skip, sem eptir åbur-

greindan tima einungis sigla i sHkar veibivændir, fyrst

skuli leggja til einhvers kaupslabar å Islandi, og skila

stabarins yfirvaldi varnings-registri sinu. p6 skulu t)eir

enganveginn skyldir til ab alferma joar eburferma, ebur

borga nokkurn kostnab, miklu heldur skal jjeira leyft,

ef varningur l)eirra gengur ei lil ab sjålfs oskum strax,

er ])e\v skilab hafa abursogbu registri, ab sigla J^aban til

hverrar hafnar l)eir vilja, og Jjar ab liggja i ^ vikur,

gelur J)å hver og einn af landbiium keypt ab ]}eim

naubsynjar sinar til fæbslu og bjargræbis nota, og lika

selt l)eim varnfng sinn. — 16] Til enn frekari uppreisnar

O Plak. 1. Juni 1792.

21«
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1786. bjargræ&isv^ganna viljum Ver og, a?) hluta&eiganda col-

18. August, logii frekara umsUUi, allranåfearsamlegast \eita hverjum

J)eim, er vilja færast i fang ab ieggja kostnab til, e&ur

meb framkvæmd og mennlngu efla fiskiveibar ^ etur atra

tslandi mjog nylsama bjargræbis-iitvegu ab st6r munura,

åsamt-l)eitn haodverksmonnurn, er Islandi virbast gagn-

legaslir og l)ab mest |)arfaast, vili J)eir laka ser b61feslu

par i kaupslbbunum, slika nåb og hlynnindi, sem eptir

kringumslæ&utn naubsynleg finnast. — 17) Svo ab landib

verbi byrgt af svo miklum gångpeningum, semtilkaup-

skapar vib })arf, viljuni Ver og allraraildilegast bera um-

hygcju fyrir ab fækka bankéseblum J)eim, er nu gånga å

Islandi, eptir |)vfsemVortFinance-CoIlegium]eibir Oss nær-

meir fyrir sj6nir.— 18) Til léttis innanlands-kaupbcindlun^

flutnfngumyfirsj6, og yfirhofubolluiii fiskiveibum, viljumVér

allranå&arsamlegast fram balda låta })eirri hafna og fjarba
r

mæii'ngu umhverfis Island, erhafin varårib 1774, enaflogb

1778, eptir frekarireglum, er J)arumakvarbastskulu. Sdmu-

leibis viljum Ver aUramildilegast veita I>eim, er smiba låta

byrbfnga ebur abrar henlugar skiitur til flulninga og

haffiskis, hæfiiega uppdrfun I)arlii. — 19) Svo abjafnabar-

lega verba kunni ferSir å miili Islands og Vorra

' annara landa i Nor&urålfunni, viljum Ver å einhvern

hått bera umsjon fyrir, ab sett verbi viss og stobug orba

' meb. p6stskip eitt, er liggi vetrarlegu i Islandi, en ab

vorum snemmindis taki Jia&an meb ser, til Norvegs og

hingab, bæbi bréf l^egna Vorra og hin, erVorri J)j6nustu

heyra, og eins hvab annab, er hraba |)arf; lika skal

J)ab skip meb ser taka heim aptiir til landsins bréf J)au

oW og bob fra Vorum Collegiis, er på fyrir hendi eru,

asamt bbrum bréfum og ferbafolki. — 20) parel Ver

ekki viljum framvegis Ieggja neinn {)ann l)unga å ena

fri-kauphondlandi, er legib hefir å enum fyrri lénlu

(octroyeru&u) kauphondlunum,
J)å

skulu aliir kauphondl-

andi hér eplir friabirvera fra skylduflulnlngi ferbafélks

O Plak. 6. Juni 1787.
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kauplaust landa å milli; en j^ar å m6t viljum Ver alira- 1786.

nå&arsatnlegast unna Vorum embættismonnam og o&rum, 18. August,

er fara i rikisins erindagjcirbir, nokkurs i fararkostna^).

p6 skal l)a2) ollum skipherrum bannab, a& ferja fra

Islandi nokkurn l)ann, er ekki hefir fararleyfi (passa) af

hlulabeigandaamts-yfirvaldi. — 21) Somulei^is er alU l)a5

afgjald framvegis aftekiS, er hingab til hefir lagt verib

, å enar leatu (octroyerubu) kauph(5ndlanir, og {jar å mebal

tilb6t sii, er Vorum embættismcinnum å Islandi, asamt i

islenzkum stiidentum og skdlapiltum hingab til hefir ]5gb

verib, bæ&i i l)6knun fyrir starfa J)eirra vi?) Vora kaup-

h(jndlun, og eins i fæn'ngar J)6knun, ab j)vi leyli, sem

J)eir ei måttu flytja varm'ng af landinu og selja hann

ser til åg6&a, Sérilagi skal hib fyrra å enda meb starfa

embættismannanna vib ndverandi kauph(5Qdlunj en ferbir,

og abrar abgjOrbir J)eirra fyrir kaupmenn, borgist })eim

framvegis af hlutabeigendum, eptir norsku liigura og {)ar

ab liitandi fyrirskipunum ; en hib seinna skal å enda

lir J)vi niiverandi kaupskapargjbrb afleggst å sérhverjum

slab. — 22) par å méti viljum Ver framvegis allra-

nåbarsamlegast \6ka af fjarhirzlu Vorri jjvi, sem land-

lækninum og læknisbiibinni (landphysico og ap6thekinu)

hingab til hefir af kauphSndluniuni lagt vorib, og fyrst
'

um sinn, sem hmgab til, fåtækra peningum å Islandi,

eins og Vor kauphondlan l)å
goldib hefir, eptir regle-

mentinu af 1777, unz slikir peningar aptur meb timanum

upp bætast kynnu af fn'viljugum gafum, ebur a annan

halt; })ar å m6t skulu kauphondlendur frfabir vera fré

oUu afgjaldi af lausafé, a meban Ver sttindum fyrir

})essu utgjaldi'. — 23]^ J)areb Ver å cillu landinu allra-

mildilegast af lokum Vora islenzku taxtaskipun fra lokum

Aprilmånabar 1787, svo skal og einnig allt, hvab Vor
r

h(5ndlun er eigandi å Islandi af inn- og lilfærsiu-

') Kgl. Resol. 3. Decbr. (Rentek. Plak. 23. Decbr.) 1823.

^) De fblgende §§ 23-30 findes kun' i den islandske Text,

men hverken i den danske eller tydske, jevnf. Resol. 18.

August 1786 S 21-28, 32 og 34.
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1786. varm'ngi, e?)ur rei&upeningum, ésamt hiisum, innistæSu

18. August, og iitislandandi skuldum å hverri hofn, |)å upp skrifast

rétlarins hlulalteigandi l)enurum. Uni allt J)eUa skal

skrasetja greinilega gjorninga, er seinna meir skal

bygeja å, bæ&i l)essara eigna afhending til annara
,
og

eins l)au skil, er hijndlunarinnar })énarar loksins eigu

å ollu at standa. — 24) Af ollum ^eim skuldum, sem å

komnar eru, åSur J)elta Vort allranå&arsamlegasla

opnå bréf kunngjort ver£)ur viS sérhverja hbfn å Islandi,

skulu fyrst allar Jiær, sem eru eldri en 1764, og ennj^å

finnast og eru })ekkjanlegar i kaupmannabékunum,

dldiingis afskrifast ; en af hinum (yngri) viljum Ver

aliramildilegast upp gefa helminginn, ef hluta^ieigandi

skuldunautar gjalda hinn helniinginn annabhvort i pening-

um efeur érækum islenzkum varningi
,

eptir taxtans

verblagi, innan iilgaungu Julii-månafear 1787; en J)ær

skuldir, er l>å
finnast 6goldnar, standi framvegis Oss

til reiknings, meh sama rélli og })ær hinga& til haft

hafa.— 25) Somuleibis skal allt lån af nuverandi kaup-

hondlun vi& sérhverja hofn å Islandi enda laka, lir })vi'

J)etta Vort opnå bréf auglyst verBur, og eigi hafa stab

å me&an kauphcindlan ])av einhverstabar vi&helzt å Vorn

kostnab, nema einungis eptir åsigkomulagi, ef vera

mætti å naufesynja-varningi, annabhvort til <Uger^)ar i

næstu vorvertib, e^iur annara bjargræbis-iitvega , vili

hlutabeigendur undir gångast slrax ab borga l)vilikl lån

meb afla sinum
;

og eins megu matvæli til bråbustu

lifs-naubsynja lånast sonnum l)urfam5nnum, })6 eigi nema

uppå yfirvaldanna beibni og åbyrgb. J)ab sem meb

})essu moti lanab verbur, skal eiga sama rétt, sem

h(5ndlunar-skuldirnar hingab til hafa haft, og borgast

meb islenzkum varningi eptir taxtanum, jjar sem l^essar

skuldir eru å komnar innan iilgaungu April-månabar

"i 787; og skal allt |)ab, er annabhvort borgast af jDvi

låni, ^em Vorir kaupmenn å J^ennan halt veila kynnu,

ebur af fyrri skuldum, innan iilgaungu Julii-månabar,

reiknast meb ^e'im lilfærslu-varningi, er åVorn reikning
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lit seudist 'ah hausli komanda. — 26) pan hus og 1786.

mnislæ&a, åsamt 5llum })eim innfærslu-varningi, er vera 18. August,

kynnu vib sérhverja h5fn å Islandi i Apn'lmåna&ar lok""*^"^
^787, en ^6 einkum hinn si&asta, viljum Ver hérmeb

allramildilegast frambj6ba fslenzkum kaup- og o&rum

Gfna-mcinnum i landinu, anna&bvort i einu lagi, efea

skipt 1 fleiri sla&i, 1)6 svo , ah hvab sem einusinni er

lagt i hvern hlut verbi eigi aptur a&skilib, heldur af-

hendist i einu iagi. En J)areb Vér helzl éskum, ah

pessar eignir og varnfngur verbi mebleknar af })eim, er

meb })vi vildu veisa ser b\i vib hafnirnar, og J)ar å-

stofna fria kauphCndlun, svo viljum Vér einnig allra-

nåbarsamlegast åkvarba J)ar vib sHka skilmåla, ab jafnvel

J)eir, er nå sem stendur ekki eru mjog efnugir, gætu

J)elta oblazt, beri pelr ab eins gott skynbragb å kaupskap,

og séu J)arhjå kunnir ab g6bu framferbi f kauphondlun.

|)essvegQa skulu l)eir og:— a) fyrir hus og I)artil heyrandi

innistæbueinungis borga helming J)ess, er])au kostab hafa,

og b6kab er vib hcindlunina; — b) innfærslu-varm'nginn,

sem fyrirfinnst, skulu Joeir borga eptir taxtans verblagi,

af hverju ^6 skal slegib 20 af 100; — c) skal å hvern .

hluta, eptir J)vi sem å slendur, skipta tilhlybilegri summu

af reibupeningum, og :— d) eptir Jdvi sem hver girnist, einu

ebur lleirum skipum, er jjeir sjålfir megu kj6sa ser af

Vorum kauphcindlunar-skipum, fyrir svo sannsynl verb,

sem verba må; en: — e) gjorvalltkaupverb alls jjessa må

6borgab slanda rentulaust, å m6ti gildu vebi, J)6 meb

skilyrbi, ab kaupendur borgi ab 5 åra fresti årlega

^10 part af kaupverbinu
,

og jafnframl haldi kaupskap

uppi å Islandi, svo lengi ]Deir eigu Oss skuldir ab liika,

og eins åmeban loglega vibhaldi, undir umsjon yfirvalds-

ins, ollum hiisabyggingum, Jjar ])ah varm'ngsupplag , er

å hverjum stab finnst, æli'b må, åsamt hinu, slanda Oss

ah vebi. — 27) peiv å Islandi, er ser nyta vilja nu

lalda kostu, megu J)ab til vilundar gefa, ef ske må, mi

l)egar meb skipunum å næstkomanda hausti, en i seinasta

lagi meb péstskipi, er hingab skal gånga fra Subur-
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4786. landi ah vori komanda 1787, og ska! })eim })å Iika

18. August, allranå&arsamlegast leyft a?) åkvarba, hvaba varning J)eir

^*^helzt æskja ser at sendur ver&i ab åri å })å hOfn, hver

{)eir me&taka eignir Vorrar kauphondlunar; J)essi varn-

ingsfarmur skal l)å, eptir jDvi sem å stendur, og ef

hluta&eigendur gefa l)a& tfmanlega til vilundar, innkaup-

ast })eim til handa af Vorri kauphcindlun. og én skip-

leigu ehur nokkurs annars kostnaSar flytjast til landsins,

nema matvæli ein, å hver Idgb skal skipleiga åsamt

åbyrg&ar-kaupi fyrir sjéskafea [Assurance)^ en alls engi

Jiostna^)ur annar. Hafnir J)ær, hvar annalhvort varnfngs-

leifarnar ver&a meSteknar, og nyirfarmar ab åri litvegaftir

af Islands innbyggendum, ebur sem upp sigldar ver&a

eptir l^essu frambobi af bbrum {)egnum Vorum, skulu

blddngis ekki uppsigldar ver&a ab åri å Vorn kostnab,

heldur viljum Ver, jafnvel ^6 varnfngsfarmar ab åri å

Vorn kostnab sendir verbi til annara hafna, annabhvort

vegna J)ess, ab hlutabeigendur ekki hafa viljab sjålfir

ånafna
J)å,

ellegar hins, ab 6sk ];)eirra hérum er ofseiut

komin hér til vitundar, engu ab sibur allranåbarsamlegast

unna l)eira, er meblaka afgångs-varninginn vib bofnina,

kaups å sli'kum varni'ngsfarmi
,

fyrir innkaups-verbib,

nema ab fyrir matfaungin skal auk J^essa gjalda skipleigu

og åbyrgbarkaup fyrir sj6skaba [Assurance) j meb scimu

kostum og taldir voru i 26. p6sti. — I>ar å m6t skal

meb Litscilu sli'kra varningsfarma å ])e\m hdfnum, er

enginn bybsl })eim til vibtoku, fram farib eins og segir

i 2. p6sti, en nieb eignir og varnfng Vorrar kauphondl-

unar å sHkum hbfnum skal svo hbndla, sem seinna

meir frekar verbur åkvarbab. — 28) Kynni annars svo

til ab bera, ab hlutaboigandi amtsyfirvold væru i efa

um, hvori hin frambobna vebsetnfng mætti nægileg virbast,

svo Ver sjålfir l)essvegna ålykta j^yrftum, hvort Ver

vildum hana Oss lynda låta ebur ei, ])å viljum Ver, til

l)ess ab byrjun hinnar friu kauphcindlunar eigi skuli

tålmast, hérmeb allranåbarsamlegast leyfa, ab amtsyfir-

vSidin megi fyrirfram afhenda sérhverjum , er mebtaka
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vil], åtninnstar eignir, m. o. fl.
,

og sem })au meta 1786.

i>ar til hæfan, i næstkomanda Aprilmånabar lok, 18. August,

tann hluta af hi!isum, innistæBu og afgångs-varningi, er

l>eir
J)å kosib hafa, til fulira umråba meh å&ur s6g?)um

kostum., i von um Vort aliranå&arsamlegasta sarnjDykki

til l^essa. J>6 skulu l^eir, er å J)ennan hått afhendist,

ameban ålitast sem kauphondlendur Vor vegna, unz Vor

allramildasti lirskurbur å jjessu efiii er kominn til

landsins, svo ab joeir afe sonnu megu selja og kaupa

eptir sjålfs vilja og beztu skynsemd, en ^6 engu a&

sibur, })yki Oss ekki vebsetnmgin nægileg, åbyrgist allt

vi& Oss, eins og hver annar, er nokkub af Vorum

eignum hefir Vor vegna til umråba. — 29) Ullvefsraibjuna

i Reykjavik og brennusteinsverkib å Hiisavfk fram-

bjébum Ver hérmeb hverjum er hafa vill, sGmuleibis

meb sannsynum kjSrum, er seinna meir åkvarbast, og

megu J)eir liti å Islandi, er J)eita eignast vilja, gefa sig

fram åbur en p6stskipib leggur fra Islandi ab næslu

vordogum, og skal ])e\m. I)å framar birt hvab J)essu

vibvikur, — p6 verbur vefsmibjan å Reykjavik ekki

afhent nema meb })vl skilyrbi, ab frambaldib verbi J)vi

fyrirlæki sem n\i er J)ar åstofnab, ab kenna i'mglingum

vefnab og spuna , ab minnsla kost! svo lengi j^etta

virbist J)ar naubsynlega omissandi. — 30) paret Ver

hætta låtum allri kauphondlan Vor vegna , ur {)Vi

seinustu skip eru lit sigld af hcifnunum ab hausti 1787,

{)å skal og bæbi kaupmaana og allra annara kauphondl-

unarinnar {)énara starfa meb kaupskap ]bar i landi,

{)aban i fra ab ollu lokib. En seinna meir megu J)eir

vænta framar ålyktab, hver nåb J)eim eptir kringum-

stæbum veitast kynni, en J)6 |)vi ab eins, ab allir, sem

J)vi!ikt 6blast, skyldist til ab sitja um kyrt i landinu,

meban \>e\r vilja ])ess ab nj6ta. — 31) Framanskrifaba

' p6sta hofum Ver eimingis fyrirfram viljab allran. auglysa,

til {)ess ab Vorir kæru og hollu Jjegnar |)vj fyr gætu

hluttakandi vorbib i hinni friu kauphondlun, sem hér er

åstofnub,

—

par å m6t viljum Ver allran. hafa Oss geymt.
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^786. me?i annari frekari fyrirskipun um ena friu kauphondlun å

18. August. l'slandi\ framar ab åkvarfea allt |)ar ah liUanda, og

viljum Ver, hlutaBeigendum til enn betri fræ&ingar å

(illu naubsynlegu, er joessari kauphcindlun vibvikur,

allramildilegast låta ]^e'\rri fyrirskipun fylgja 6rækar

reikningstoflur yfir åstand kaupskaparins hingab til,

åsamt Obrum åvfsunum, sem virbast mæltu hvab naub-

synlegastar verzlunarmOnnum, og mest åribandi, og

eins fullkomib safn af l^eim logum og fyrirskipunum,

sem lit gefnar eru til islands, eba ganga J)ar, og vib

vikja landsins kauphcindlun. — Hvar eptir vibkomendur

allraundirgefnast skulu vita ab breyta. — Gefib a Voru
.

sloti Friderichsbergi })ann 18da August 1786.

PLAKAT, angaaende den islandske Handels Frigivelse.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At Vi af

landsfaderlig Omsorg for Vort Land Island, samt til

Vore samtlige Undersaatters Bedste, allernaadigst have

besluttet at give Handelen paa samme Land aldeles

fri i Fremtiden; thi byde og befale Vi herved:

1) Den nærværende Handels-Indretning ville Vi

herved allern. have aldeles ophævet fra 1ste Januar

1788, saaledes: at den af Vor hoisalige Herr Fader

udgivne Octroy for den islandske Handel, samt Vores

Forordning om den islandske Taxi og Handel af 30te

Mai 1776, og Reglementet om samme Handel af 2. Juli

1781, for saavidt de angaae Island, fra bemeldte Dag

af skulle være aldeles ophævede, og salte ud af Kraft.

Ligeledes ville Vi herved have ophævet og afskaffet

alle Vore eller Vore hdisalige Forfædres Love og An-

ordninger for Vort Land Island, saavidt de have Hen-

sigt til oetroyerel Handel i og for sig selv. — 2) Da

Vi allern. ville tillade, at alle de af Vore Undersaalter,

som betimelig melde sig derom, allerede i næste Aar

1787 niaae beseile en eller anden Havn i Island; saa

Por. 13. Juni 1787. * \
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ere Vi og allern. iil Sinds, alierede at sæiie Vor for- 1786.

bemeldte Forordning af 30. Mai 1776, saavidt samme 18. August,

indeholder Taxi paa de islandske Cargaison- og Relour-

varer, ud af al Kraft fra 'I. Mai 1787 af, saaledes at

JDgen fasisat Friis for Indf(3rsels- eller Udfdrsels-Varer

I Island skal mere finde Sted fra den Dag af. Ligesom

da Indbyggerne selv maae forenes om Priserne med
de muelig allerede i næste Aar til Landet kommende

Handlende fra vore Riger og Lande, saa skulle de og

paa de Steder, hvor Handelen endnu i samme Aar

f(5res for Vor Regning, ikke mere betale deres Forno-

denheder efter Taxien, men efter de af Vor Mandels-

Administration beregnende billige Priser, ligesom de

og ved deres Produkters Salg ikke mere skulle være

bundne til Taxiens Priser, men faae samme ligeledes

betalle efter nærmere beregnende handelsmæssige

, Priser. — 3) Ligesom Vi, fra 1788 Aars Regyndelse

af, aldeles ikke ville lade fore nogen Handel paa Island

. for Vor Regning, saa skal og denne Handel fra den

Tid af være aldeles frigiven, saavel for Islænderne

selv, som for alle Vore ovrige Undersaatter i Europa,

uden alene i de Provindser, hvor octroyeret Handel

endnu finder Sled. Del skal altsaa være allern. tilladt

disse Vore Undersaatter, at seile til Island, fra hvilket

inden-ellerudenlandskSled deville, og ligeledesfralsland

til hvilkel inden- eller udenlandsk Sled de finde for godt,

alene at de holde dem de Regler efterrettelige, deri Almin-

delighed ere foreskrevne for den til et saadant Sted

fejrende Handel og Skibsfart. — 4) Derimod er det

Vor allern. Villie og Befaling, at ingen af Vore Under-

saatter maa i Island handle med nogen Fremmed,

som, være sig af hvad Aarsag det vilde, muelig kunde

besoge bemeldte Land; til hvilken Ende den af Os

mod saadan uberettiget Handel udgivne Anordning af

I. April 1776 fremdeles skal staae ved Magt, indtil

noget nærmere derom kan blive bestemt, i Overeens-

slemmelse med de under en Frihandel forncidne For^
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1T86. andringer. Det skal og fremdeles være alle Fremmede

18. August, forbudet at handle paa de islandske Kyster og Strcimme,

og at beseiledem videre, end hidindtil haver været fastsat,

ligesom og at virke deres Fisk paa Landet selv, hvor-

til ikke alene ingen af Landets Indbyggere maa være

dem behjælpelig, men (ivrigheden meget mere see

saadant afværget i Overeensstemmelse med forbe-

meldte Anordning. — 5) Derimod skal det, fra 1787

Aars Begyndelse af, staae alle Vore forbemeldle Under-

saatter frit for at drive Fiskerie under de islandske

' Kyster, saaledes, som de bedst ville og kunne, samt

at virke deres Fangst paa Landet; alene, at det sidste

ikke skeer, uden lovligen al have affundet sig med

vedkommende Grundeier, samt at Ovrigheden haver

Indseende med, at ingen Misbrug i den Anledning

foregaaer. — 6) Ligeledes skal det staae forbemeldte

Vore Undersaatter frit for, at beseile en eller anden

Havn i Island allerede til Foraarel 1787, naar de derom

melde sig inden dette Aars Udgang; da de og kunne

vente, saavidt muligt er, at blive forsynede med alle

behøvende Oplysninger om del Locale paa det Sted,

som de saaledes agte at handle paa, samt at dem,

efter Omstændighederne, vorder forundt en eller anden

passende Benaadning , i Hensigt til Indhandlingen af

de til den Tid i Landet i Forraad værende og Vores

Handel tilhørende Retourladninger. — 7) Dog skulle til

denne Handel alene bruges indenlandske Skibe, hvor-

ved de samme Regler skulle iagttages, som ved dem,

der seile med algierske Scipasse, saaledes at Rhe-

derne altid skulle forsyne dem med et islandsk Pas,

hvorfor der dog, saalænge Friheds-Aarene vare, ikke

skal betales mere end 2 Rdlr, Expeditions Gebyhr.

Videre skulle Rhederne være pligtige til at indsende en

naiagtig Carga over Skibets Ladning, saavel ved Bort-

seilingen fra et indenlandsk eller fremmed Sted, som ved

dets Ankomst til el indenlandsk eller fremmed Sted.

Det samme skulle Skipperne iagttage ved deres Ankomst

til og Bortseiling fra et islandsk Sted, ligesom ved deres
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Ankomst til et indenlandsk eller fremmed Sted. Disse i786,

Carga's h'6r desuden være attesterede af vedkommende 18. August.

Toldbetjente, saasnart Skibet lades eller losses paa et

indenlandsk Toldsted. — 8) Alle Skibe fra og til Island-

ville Vi for det fcirste i 20 Aar allernaadigst have be-

friet for Lastepenge i de Danske, Norske og Hertug-

dcimmenes Havne; og alle de Skibe, som directe fra

og til Island forbiseiie Gabo Finis terræ, skulle i lige

Tid være befriede for de denne Fart ellers paaiiggende

Slave-, Laste- og Ranzons-Penge. — 9) Ligeledes skulle

for det forste i 20 Aar alle til Island indfdrende Varer,

inden- og udenlandske, af hvad Slags de end ere,

være aldeles frie fra al Told og Gonsumtion i Island,

hvad enten de indfOres fra indenlandske eller uden-

landske Slæder, ligesom og alle islandske Varer maae

udfbres derfra uden al Told , hvad enten de udfores

til indenlandske eller fremmede Slæder. — 10) Alle

fra Island hjemkommende islandske Varer maae lige-

ledes i 20 Aar nyde Told-, Accise- og Licent- Frihed,

overalt ved Toldstæderne i Rigerne og Hertugdtira"

mene, som og, indtil videre, Gonsumlions - Frihed i

de danske og norske Stæder, hvorhen de fores; der-

imod betales deraf, naar de derfra igjen udfores til

fremmede Stæder, den hidindtil paabudne 1 Procento, i

Stedet for udgaaende Told. — 11) Alle fra Danmark,

Norge eller Hertugdommene til Island udgaaende Va-

rer skulle, uden Forskjel fra hvilken Provinds eller fra

hvilket Sted de ere, være i bemeldte 20 Aar aldeles

frie for udgaaende og Mellemrigs-Told
;

dog at der

lilveiebringes Attest fra vedkommende Steds Ovrighed

i Island, hvor de losses, at de der ere indforte til at

forblive i Landet. Derhos godlgj5res Gonsumtiouen

paa de udgaaende Fodevarer, som sædvanlig, ligesom

og de her fabrikeerte Tobakker nyde, naar de bringes

til Island, den ved Vores allernaadigste Forordning af

12. April 1786 § 7 bestemte Godtgjdrelse; derimod

ophorer aldeles fra ult. April 1787 den Godtgjdrelse,
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n86. som hidindtil haver fundet Sted paa indenlandsk Bræn-

18. August, deviin. — 12) For saa meget mere at opmuntre og

befordre denne Handel, og for at den saa meget f(3r

fra Island af skal kunne drives med nogen Eftertryk,

ville Vi allernaadigst forunde de sex Handelspladse i

Island: Reykiaviik, VestmannOe, Eskefiord, Eia- eller

Oefiord, Skulils eller Isefiord, og Grundar- eller

GriJnnefiordj Kjobstæds-Ret og Friheder, hvilke Vi ved

en derom især nærmere udgivende Anordning allern.

ville bekjendlgjore, og hvorved disse Stæder blive til-

lagte saadanne Benaadninger, som vi agte tilstrække-

lige til at kunne formaae saavel nogle af Fremmede,

som Vore egne Undersaalter, til der at bosætte sig,

for at benytte de Fordele, som de islandske Produkter

kunde tilbyde. — i 3) For endnu videre at udbrede

Handelen omkring alle Landets Kyster, samt for at

skaffe Indbyggerne i Island jo fcir jo heller Leilighed

til acliv Handel, maae ogsaa nu saa mange af disse

Kjobstæds-Borgere , som ville, have Frihed som Udlig

gere at gjore mindre Handels-Anlæg i det til hver

KjObstæd horende Distrikt, naar de have vundet Bor-

gerskab paa Handelen i samme Kjobstæd, samt bevise

for Stedets Ovrighed, at være forsynede med behøvende

Forraad af de til Indbyggernes Livsophold og Nærin-

gernes Drift fornødne Varer. Saadanne Handlende

eller Udliggere skulle for det fbrste i 20 Aar have

Frihed til, ei alene at handle med hvilken Udliggerstæd

og Kjobstæd de finde for godt, men og directe at for-

skrive Ladninger, fra hvilket Stæd i Vore Riger og

Lande de selv ville, samt igjen at expedere Ladnin-

ger, hvorhen de finde tjenligst; alene, at de iagt-

tage de samme Regler, som i Almindelighed ere

bestemte for alle andre Handlende der i LandeL —
14) Ligesom nu Kjobmændene i Kjobstæderne i Island,

samt Udliggerne udenfor samme, ene og alene skulle

være berettigede til at drive Handel i Landet med Ind-

fdrselsvarer, saa bliver det derimod, ligesom hidindtil,
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enhver Indbygger uformeent, at drive paa Landet hvad 1786.

anden lovlig Næring, Haandtering eller Haandværk han 18. August

selv vil. Det skal og staae enhver af Indbyggerne frit

for, at handle, ikke alene til hvilket Udliggerstæd, men
og til hvilken KjSbstæd han selv vil, uden at nogen

Indskrænkning eller Hæftelse til noget vist Distrikt der-

ved skal finde Sted. —- 15) Omendskjondt det fra 1788

Aars Begyndelse af er allern. tilladt enhver af Vore i

den 3. Post benævnte Undersaatter at drive Handel paa

Landet, uden Forskjel om nogen af de i Landet bosatte

Handlende maatte have forskrevet en saadan Ladning

eller ikke, saa ville Vi dog, for saa meget mere at

befordre saadanne Speculaiioner, at de saaledes alene

paa Speculation fra bemeldte Tid af udgaaende Skibe

fcirsl skulle anlcibe een af Kjobstæderne i Island, forder

at aQevere deres Carga til Stædets Ovrighed. Dog

skulle de ingenlunde være pligtige til der at losse, lade

eller betale nogen Slags Omkostning, men de kunne

meget mere, saavidt de ikke selv finde fornbielig Af-

sætning af deres Varer, strax efter at have aQeveret

deres Carga, gaae til hvilken Havn de ville, og der

ligge udi i Uger, i hvilken Tid enhver af Indbyggerne

uden Forskjel kan kjdbe af dem, til egen Fornfidenhed,

Fode- og andre til Næringernes Drift nodvendige Varer,

samt til dem sælge sine Produkter. — 16) For saa

meget mere at ophjelpe Næringsveiene, ville Vi og paa

vedkommende Collegii nærmere Forestilling forunde

dem, der ville entreprenere og forlægge Fiskerierne

eller nogen anden for Island særdeles nyttig Næring i

det Store, saavel som de for Landet n5dvendigste og

nyttigste Haandværksfolk, der ville nedsætte sig i Kjob-

stæderne sammesteds, saadanne Benaadninger og For-

dele, som Omstændighederne maatte gjcire fornodne. —
17) For at see Landet forsynet med den til Handelen

fornbdue Mængde af Courantmyut, ville Vi og allern.

være betænkte paa at formindske de i Island circu-

lerende Bancosedler, efter nærmere derom fra Vores
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4786. Finance-Gollegium til Os gjfJrende Forestilling. — 18) For

18. August, at befordre saavel den indenlandske Transport og Handel

til Sbes, som Fiskeriernes Drift i Almindelighed, ville

Vi allern. lade fortsætte den i 1774 begyndte, men i

1778 standsede, Opmaaling at de islandske Kyster og

Farvande, efter en nærmere bestemmende Plan; lige-

som Vi og allern. ville forunde passende Opmuntringer

til at bygge store Baade og andre til Transport og Hav-

Fiskerie beqvemme FartOier. — 19) Ligeledes ville Vi,

til Communicationens idelige Vedligeholdelse imellem

Island og Vore ovrige europæiske. Stater, paa en eller

anden Maade sorge for, at der kau træffes en ordentlig

og stadig Indretning med et Postskib, som skal over-

vintre i Island, og tidlig om Foraaret medtage derfra

til Norge og her til Staden saavel private Breve, som

hvad der horer til Vores Tjeneste, saml hvad ellers

maatte behbve hastig Befordring; ligesom og samme

Skib ved Tilbagereisen skal overbringe til Landet saavel

de for Haanden værende Expeditioner fra Vore Collegier,

som andre Breve eller Reisende. - 20) Da Vi ikke ville, at

de Frihandlende skal for Fremtiden paalægges nogen af de

Byrder, der have paaligget de forrige octroyerede Hand-

lere, saa fritages de Handlende for Fremtiden fra den

Forbiudlligbed , at overfare Reisende uden Betaling

;

hvorimod Vi ville allern. godtgjcire Vore Betjente og

Andre, der reise i Statens Ærende, Noget for Reisens

Omkostninger. Dog skal det være alle Skippere for-

budet, at udfcire fra Island nogen af Indbyggerne, som

ikke er forsynet med Reisepas fra vedkommende Amts-

Ovrighed. — 21) Ligeledes bortfalde for Fremtiden alle

de Afgifter, der hidindtil have været lagte paa de

octroyerede Handeler: saasom den Godtgjcirelse, som

Vore Embedsmænd i Island, samt de islandske Studen-

ter og Skolediscipler hidindtil have nydt, tildeels som

Vederlag for Forretninger ved Handelen, og tildeels

som F5ringspenge, saavidt de ikke torde udfare Varer

til Forhandling for egen Regning. Det fcirste Slags i
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Særdeleshed ophorer fra den Tid, Embedsmændenes 1786.

Forretninger ved nærværende Handel oph(3re, unod at 18. August.
'

de for Eftertiden nyde deres Reiser og andre Forret-

ninger for de Handlende betalte af Vedkommende efter

den Norske Lov og dertil hcirende Anordninger; men
det sidste Slags fra nærværende Handelsindretnings

Ophævelse paa hvert Sted. — 22) Derimod ville Vi

allern. for Fremtiden betale af Vores Gasse hvad Land-

physikus og Apotheket hidindtil have nydt af Handelen,

samt for det forste det, som Handelen efter Reglementet

af 1777 haver givet til de Fattige i Island, paa samme

Maade, som hidindtil skeet er, indtil disse Penge med

Tiden kunne indvindes ved frivillige Gaver, eller paa

anden Maade; hvorimod de Handlende skulle være frie

for al Afgift, som svares til de Fattige af rbrligt Gods,

saalænge Vi staae denne Udgift. — 23) Da Vi allern.

ophæve den islandske Taxt over hele Landet fra ult.

April 1787 af, saa skulle alle Reholdninger i Island,

være sig af Gargaison- og Retourvarer, eller af Gon-

tanter, samt Huse og Inventarier, tilligemed Restancerne,

ved hver Havn optages til den Tid af vedkommende

Rettens-Betjente. Derover skulle forfattes noiagtige Ju-

dicial-lnstrumenter, som siden skulle lægges lil Grund,

saavel for disse Effecters Overdragelse, som for den af

Handels -Betjenterne aflæggende endelige Rigtighed. —
24) Forestaaende Poster have Vi alene allern. villet

forelobigen bekjendtgjOre , for at Vore kjære og troe

Undersaatter saa meget for kunne tage Deel i den

stiftende Frihandel; derimod ville Vi allernaad. have

Os forbeholdt, ved en med fbrste udgivende udfdrlig

Anordning om den Frihandel til Island, nærmere at

bestemme Alt derhen horende. Til hvilken Anordning

"Vi, for saa meget mere at underrette Vedkommende

om alt det Fornødne, denne Handel angaaende, allern.

ville lade .
foie tilforladelige summariske Beregninger

om Handelens Tilstand hidindtil, samt andre Efterrel-
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4786. ninger, der kunde eragtes for de vigtigste og nodven-

i^""T"^^ dieste for de Handlende, os en Samline af saadanne
18. August. ^ ) &

for Island udgivne eller der gjæidende Love og An-

ordninger, der staae i Sammenhæng med Handelen. —
Hvorefter alle Vedkommende kunne vide sig allerund.

al reile. Givet paa Vorl Slot Friderichsberg d. 18. Au-

gust 1786.

19. August. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-
*

vetzow, ang. Præstens Salair af Bessastad Kirke.

Khavn den 19. August 1786. — Canc. Bievb.

178«, Nr. 1507, S. 939—940.

P. M. Da del kongelige Finantz-Gollegium , med
hvilket man har corresponderet angaaende den fra Præ-

sten for Garde og Bessestad Menigheder, Hr. Marcus

Magnussen, indkomne Ansogning om et aarligt Tillæg

for Bessestad Kii'ke, hvor hau hver anden Scindag maa

forrette Gudstjeneste, uden derfor al nyde nogen Godl-

gjOrelse: hertil har meldet, at samme efter Omstændig-

hederne ikke finder nogen tilstrækkelig Grund til des-

angaaende at gjore Hans Maj* allerund. Forestilling, saa

har man Hr. Khre Saadant, til videre Bekjendlgjorelse

for SuppHcanten, herved tjenstligst skullet communicere.

Det kgl. Danske Cancellie den 19. Augusti 1786^

'3 Det var under Forhandlingerne om denne Sag oplyst, at

Præsterne til Gar&ar og BessastaBir havde for af og til nydt

Liisegodstiende og Lysetolde af Bessastad Sogn, men Kir-

ken havde ingen Qvilder til Udredelse af Præstens Men-

sale; medens Provst Gublaugur porgeirsson tjente i Kaldet,

havde Thodal ladet dette Forhold hestaae, uagtet han

havde anseet det ikke at være stc5ttet paa noget jus paro-

chiale, men kun eftergivet af Lehnsherrerne som Preca-

riuni; da derimod en ny Præst tiltraadte Kaldet, blev

bemeldte Tiende og Lysetolde liam frataget, da han men-

tes at have fuldt Vederlag for sin præstelige Virksomhed

i Ofi'eret og MinisteriaUat
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 1786,

vetzoAv, ang. Byggeplads til Skolen i Reykjavik. 19, August,

Khavn den 19. August 1786. — M. Copieb.-

Litr. V, Nr. 1288.

At den kongelige Handel er villig til at overlade

de tvende Pladse Melhus og Holakot under Gaarden

Reykevig, som ere udsete til Byggepladser for Skolen,

Biskoppen, Rector og Gonrector, med al den Jord, som

er henlagt under samme, det skulle vi ikke undlade

at formelde Hr. Khren til behagelig Underretning; men
hvad angaaer det Vederlag, som Handelen herfor kan

tilkomme, da maa det, formedelst Handelens formodent-

lig forestaaende Forandring, dermed beroe til videre.

Rentekammeret den 19. August 1786.

Rentekammer-Skrivelse til Sfiftamtmand Le- i9. August,

vetzow, ang. Porto af Handelens Breve i Island.

Khavn den 19. August 1786. — isi. Copieb.

Litr. V, Nr. 1286.

Ved at overveie hvad Hr. Khren har forestilt ved

P. M. af 6. April a. c. om, at Handelen maatte komme
Postindretningen i Island til Hjelp med en aaiiig Summa
af 50 Rd., er det fundet passeligst, at denne Hjelp be-

stod i, at der blev svaret Porto af Brevene, da alt

Underslæb paa den Maade sikkerst blev hæmmet; og da

dette tillige har fundet den kongel. Handels- Directions

Bifald, saa or samtlige Handels -Betjente derom tillagt

de fornddne Ordres fra Handelen. Hvilket vi ikke skulle

undlade at formelde Hr. Kherren til tjenstligst Gjensvar

og behagelig Underretning. Rentekammeret den 19. Au-

gust 17861

O s. P Rentek. Skriv, af samme Indhold til Amtm. Stephan

Thorarensen. Copieb. sst. Nr. 1287.

22*

j
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^786. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

24. August, vetzow, ang. Domkirkens Bygning i Reykjavik.

s Khavn den 24. August 1786. — isi. Copieb.

Litr. V, Nr. 1306.

Da det er at formode, at Resolutionen om Domkirkens

Opbyggelse paa Reykevig falder derben, at deu skal op-

fares af Steen, saa maae vi, for at vinde Tiden, og for at

Arbeidet kan des virksommere blive foretaget til For-

aarei, have Hr. Khren anmodet, at ville foranstalte, at

Grunden imidlertid kan blive gravet, samt at til Byg-

ningens Opniuring kunne bliveUilveiebragt i6 a 20 Tdr.

Bukkehaar, 2574 Tdr. Bakke- eller Strand -Sand, samt

64 Cubik- Favne hugne Kampesteen, hvorved maatte

observeres, at der blev ikke taget for mange af aabno

Stene dertil; og fOlger til behagelig Afbetjening herved

en Grundtegning af Kirken. Ligeledes maae vi tjenst-

ligst have Hr. Khren anmodet, at ville foie Anstalt til,

at endeel Materialier til Kirken, som folge med dette

Skib, kan blive modtagne og tagne under bedste Be-

varing. Rentekammeret den 24. August 1786.

26. August. Cancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmand

Levetzow, ang. Underviisning i Haandarbeide ved

Tugthuset. Khavn den 26. August 1786. —
Canc. Brevb. for 1786, Nr. 1557, S. 981-982.

P. M, I Henseende til den af Tugthus-Directionen

i Island under 1. April a. c. skeele Anmeldelse, at ^
Tugthuset paa Forlangende ikke er bleven meddelt den

ved Fundatzen for samme belovede Underviisning fra

Fabriquen i Reykevig, samt derhos gjorte Foresporgsei,

om ikke Mesteren ved denne Fabrique bi5r give Tugt-

huset den behøvende Veiledning til fremmed Arbeids

Forfærdigelse: har man fra den islandske Handels-

Direction erholdet saadan Efterretning, at, da Fabrik-
^

, mesteren har erklæret, at han ikke, som Hr. Kherre 4

i
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havde forlanget, kunde gaae i Tugthuset al undervise 1786.

Lemmerne, uden at tilsidesætte sine Forretnineer i Fa- ZT'^T^^^^
K ^ 26. August.
»jnquen, saa kunde Directionen ikke paalægge ham
dette som en Pligt, saa meget mindre, som Handelen

ikke kan forbinde ham til noget udenfor den med ham
indgaaede Gontract, som alene paalægger ham at fore-

staae Fabriquens Arbeide; derimod har han tilbudet

sig, hvortil formodes han endnu vil findes villig, naar

Tugthusmesteren vil komme til ham i Fabriquen, da at

give denne der, imod en ringe Belcinning, al den Vei-

ledning han maatte trænge til, og dette formener Han-

dels -Directionen at være Alt hvad Tugthuset af ham

med Billighed kan forlange, og hvad det tillige i den

Henseende kan behove. Thi har man Dennem Saadant

til Efterretning herved tjenstligst villet tilmelde. Det

kongelige Danske Cancellie den 26. Augusti 1786.

Plakat ang. Straf for Tiendesvig i Island, i. Septbr.

Frederiksberg den 1, Septbr. 1786. - PubHceret

i den islandske Landsoverret den 4, Septbr. 1809 og trykt i

islandsk Oversættelse i den af Retten udgivne Oversigt over

de der publicerede Love og Bekjendtgjorelser m. v., Nr. 5, S.

41-43. — Norske Reg. 51, 289-290. Original-Aftryk hos Hepff-

ner; Qvart-Forr. for 1786, S. 169—1705 Schou IX, 218. P.

Pétursson Hist. Eccl. Isl. S. 138 jevnf. S. 104, men paa begge

Steder urigtigen henfdrt til 1. Septbr. 1781.

Plakat, anlangende hvorledes Tiendesvig udi Island

skal straffes.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, som Os

allerund. er bleven foredraget, hvorledes Tiende-Svig

meget skal gaae i Svang paa Vort Land Island
,

og at

den hidtil derfor fastsatte Straf ei mere skal passe sig

mod Tiderne: saa have Vi aliern. fundet for godt at

anordne og befale, hgesom Vi og hermed ville have

anordnet og befalet, at, naar Nogen angiver sit Gods

til Tiende
,

og samme Angivelse enten maatte fore-

komme den, som Tienden skal oppebære, som urigtig,
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eller og Repstyrerne skulde opgive Nogen som urigtig

angivende, da skal den eller de Paagjældende indkaldes

for næsle Repstyrer-Thing, hvor de edelig skal bekræfte

den gjorte Angivelse; dersom de da skulde befindes

i urigtig Angivelse, skal de betale tredobbelt af det

Forsvegne, hvilket skal tilfalde de Fattige alene, naar

disse ere ene berettigede til den ganske Tiende; men

er Tienden af det Slaas, at den skal deles imellem

Os, Kirken, Præsten og de Fattjge, da skal een tiende

Deel deraf betales Repstyrerne, som samme have an-

givet, og de ovrige ni tiende Dele anvendes til Op-

muntring og Hjelp, til at sætte de Fattige, som dertil

findes beqvemme, saaledes i Arbeide, at de siden til-

deels eller ganske kunde undvære Almisse af Reppen.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Thi byde Vi, og hermed allern. befale Vores Stiftsbefa-

lingsmand. Biskopper, Amtmand, Laugmænd, Landfoged

og andre Vedkommende paa bemeldte Vort Land is-

land, som denne Vores allern. Plakat tilskikket vorder,

at de den paa alle Thingsteder og andre Steder strax

lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Friderichs-

berg den 1. Septbr. 1786.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Foranstaltninger mod Tiendesvig.

Khavn 2. Septbr. 1786. — Canc. Brevb. for 1786,

Nr. 1607, S. 1022—1023.

P. M. I Anledning af hvad Hr. Kherre udi Skrivelse

af 28. Februarii h. a. til det kgl. Rentekammer haver

indberettet af Dem at være foranstaltet for Alptanes

Rep i Guldbringe Syssel, til at hæmme den i Svang

gaaende og der befundne Tiendesvig, og den af Dem
i den Henseende under 10. Decbr. 1785 udgivne Plakat

om de derved faldne Boders Anvendelse , som fra

bem*' Kammer hertil er bleven communicerel: skulle

man tjenstligst have Dennem tilmeldet, at den af Dem
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i beriirle Tilfælde friede Foranstaltning finder Cancel- 1786.

liets Approbation, oc at man Intel haver imod, at de "T^TT^^T'
inddrevne Bcider paa den i fornævnte Deres udgivne

Plakat ommeldte Maade anvendes, da iovrigt, til en

noiere Bestemmelse af Straffen for Tiendesvig og de der-

ved faldne Boders Deling for Eftertiden er under Gaars

Dato herfra bleven udfærdiget en almindelig Plakat for

Island. Det kgl. Danske Ganoellie den % Septbr. 1786.

Cancellie-Circulaire ang Kirkebonnen. Khavn 7. oktbr.

. den 7. Oktbr. 1786. — .,At den unge Pnnds Christian

Fhderich bliver indsluttet i den Forbon som skeer paa Præ-

dikestolen for de hoikongelige Herskaber, og nævnes strax efter

hans Forældre Arveprindsen og Arveprindsessen". — Canc.

Brevb. 1786, Nr. 1827, S. 1214. Fogtm VI. 3, 594. —
Dette Circulaire er sendt til alle Biskopper i Danmark og

Norge, men findes ikke at være sendt til Island.

Anordning ang. Kjobstæderne paa Island, Novbr.

Christiansborg den 17. Novbr. 1786^ — Denne

Anordning er emaneret igjennem Cancelliet, paa Islandsk og

Dansks sendt til Island ,^saavel i det danske som islandske*

Sprog til videre Uddeling" vedRentek. Circul. til Stiftamtman-

den, Amtmændene, Landlbgden og Sysselmændene 11. August

1787 (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 359—381), og findes anfort

som publiceret paa Ålthinget som Bilag med For. 13. Juni

1787 Csee Althingsb. 1788, Nr. 3. 1, S. 4). — Den islandske

Text, der er besorget ved Rentekammeret (Rentek. Skriv, til

Canc. 4. Novbr. 1786, Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1344), findes

i Canc. Archiv: .Jslandske &'c. Indlæg 1785—1790", men er

ikke indfort i Cancelliets Registranter. Original -Aftryk hos

Hcipfiher C"^ed Althingsbogen for 1786 i Samlingerne af Al-

thingsbciger) 5 Qvart-Forr. for 1786, S. 203- 208; Rubr. hos

Schou IX, 226. — Uddrag (§ 1-21) som Bilag ii til den is-

landske Udgave af For. 13. Juni 1787, S. 68—72: „Tilskipan

um einkaleyfi kaupsta&anna å Islandi", med den Forandring i

') For. 13. Juni 1787.

O den tydske xe« 16. Marts 1787
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4786. s 21 G Henhold til kgl. ResoL 13. Juni 1787), at Myn

17, Novbr, Syssel er taget fra Reykjaviks og lagt til GrundarQords Di-

"-^"^^"^^^
strikt , saa at Grændsen mellem Distrikterne bliver Hvitå iste-

denfot Hitarå (jevnf. S. 348, Anm. 1—2). — Den danske

Text findes i Original i Canc. Arch. blandt de Islandske „Indlseg"

paa ovenanforte Sted ; Norske Reg. 51, 354-356. Original-Aftryk

hos Hopffner^ Qvart-Forr. for 1786, S. 208-2135 Schou IX,

226-230^ Pontoppidans Samlinger til Handels-Magazin for Is-

land I, 327—332. — Uddrag C§§ 1—21) som Bilag ii til den

danske Udgave af For. 13, Juni 1787, S. 12—15, ogsaa med

den anfbrte Forandring i § 21.

TiLSKiPUN um friheit kaupstafeanoa å Islandi.

Ver Christian hinn sjSundi &c. gefum ollum til

vitundar: a& fiareb Ver me& Vorri allramildustu aug-

lysfngu um lausn hinnar islenzku kauphbndlunar, lit-

gefinni J)ann 18. Augusti næstli&na, -veitl hcifum J^essum

sex hofnum åVoru landi Islandi: Reykjavik, Veslmanna-

eyjum, Eskifir&i', Eyjafir&i, Skululs- e^ia Isafirbi og Grundar-

firbi kaupstabarétt og {)vflikt frelsi, sem Ver allranåBar-

samlegast augl^sa mundum ine& frekari fyrirskipan hér

um. er séHIagi yr&i litgefin; {)å viljum Ver mi mefe

l^essu Voru opnå bréfi allranå&arsamlegast skipab og

akverø hafa, sem fylgir:

i) Ollum I)eim, sem me&kenna krislilega Ird, skal

{ J)essum kaupsloBum veitast fullkomi?) umbur&arlyndi,

og leyfastfrjåls og éhindru?) gu&sl)j6nustugj(5r&, til hverrar

jafnvel {)eir Reformeru&u, eplir asigkomulogi, vÆnta megu

leyfis til kirkjubyggingar. — 2) Borgarar kaupstabanna

megu f 20 ar friteknir vera fyrir manntalsskatti, tolli

og ci&rum iiUåtum til rfkisins })j6nustu, og skulu })vi

einungis bera almenn nau&synja-l)yngsli, sjålfum bynum

lil nola. — 3) Borgarar kaupsla^ianna megu og åsamt

o&rum innbyggendum landsins friteknir vera fyrir J)eim

V4, sem borgast f skalt fyrir hvert hundrab af l)eim

penfngasummum , er J)eir setja kunna ét uppå rentu;

lika og fyrir {}vi, ab bruka stimplaban pappir. — 4) |)ann

part af ]andsl6binni, sem vib })arf til sérhvers kaup-

stabar, og abrir eigu, ma å Vorn kostnab kaupa af
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eigendiinum, og hinn, er Ver eigum, må allranabarsam- 1786.

legast gefast til soniu t»arfa, l)egar fyrst er biiib afe 17. Novbr,

mæh plazi& og akvarba meb gj(5r& einni |)ar um , er
'^'^^^^"'^

si&an skal hingab senda; og må bæ&i norskt timbur og

annab byggfngarefni til fyrsta tilbiina&ar kaupstaBanna
a Islandi fritekib vera fyrir vitfærsIutoUi fra Danmbrku,

Norvegi og furstadæmunum
,

og eins innfærslutolli å

Islandi. Lika megu })eir, sem vilja taka ser bélfestu og

^yggja hiis 1 enum islenzku kaupstobum, auk Jiessa

vænta ser frekari hjålpar eptir krfngumstæbunum. —
S) Byggi'ngastæbunum skal gefins utskipta, å |)ann hått,

ab l)au séu eigi of nåin hvert obru, og ab plåz nokkurt

til h'tils jurtagarbs geti, ef m5gulegt er, fylgt sérhverju

hiisi. — 6) Hverjum j^eim, sem beibist af stabarins yfir-

valdi, skal gefins veita borgararétt; 1)6 skal hann lata

nafn sitt skrifa i borgarabékina og sveri siban borgara-

eib; og skal yfirvald stabarins til merkis hérum veita

honum borgara -bréf, er engu borgist. nema einiangis

meb venjulegum skrifaralaunum. — 7) Hib 'sama skal

eins gilda um hvern l^ann framanda, er koma kynni

til landsins til l>ess ab taka ser bolfestu i stcibunum.

f)6 skulu ]3eir, undireins og j^eir koma til landsins, gefa

jiab til kynna, og sverja Oss hollustu-eib, séu })eir eigi

åbur jjegnar Vorir; og skal slika framandi ur ]}vi ålita

sem )3å, er meb borgarabréfinu 5blazt hafi jafnan rétt meb

innfæddum jiegnum Vorum. — 8) Sd peninga summa,

sem tiltekin er i innfæbingarrétlinum, ab framandi hlj6ti

meb ser ab flytja og briika i enum ddnsku skatllondum,

til {)ess ab oblast innlendra rétt, skal einungis vera

3000 Ud. fyrir l}å, sem vilja taka ser biistab i islenzkum

kaupstcibum, og ])eir framandi, sem Joar bua, skulu

sjålfir åsamt bornum sinum, hvort sem l)au éru meb

foreldrunum ab komin, eba fædd i landinu, eiga sama *

rétt, sem innfæddir, i ollum Vorum n'kjum og lijndum.

— 9) Hver og einn, er bolfestu tekur i einhverjum

kaupstab å Islandi, må aptur Hytja sig J^aban, ån nokkurs

tiundar-åiags ebur afdråttar af fémunum hans, hvort
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786. sem hann dvalizt hefir langa elnv slutta hrib ])Hr i landi.

Novbr. — 10) Asamt borgara-rétlinuni ciNast sérhver borgari

fulian rett til a& stunda allshåUar kaupslaba-nærmgu;

J)6 megu handverksmenn eigi hafa kaupverzlun a&ra i

frammi, en tilgreint ver()ur i eptirfylgjanda 16. p6sli

;

somulei&is skal brennuvfus- brennsia cilddngis bonnub

vera, og eins gesta-veitingar, nema meb serlegu amt-

manns leyfi. — II) Sérhver borgari / sto&unum må hafa

rélt til a& kaupa ser svo mikiS jar&ag6z å Islandi, sem

hann vill og getur, hver helzt triiarbrcigb hann hafa

kynni, —• 12) J)arfir handverksmenn megu vænta ser

hæfilegra nåbarveitfnga , vili {)eir seljast ah i slo&unum,

og eins megu Jieir vænta hér um frekari skyrslu hjå

hluta&eiganda collegio. — 13) Sérhver handverksraa&ur

må eiga fulian rétt til alb stunda handverk sitt sera

meistari f stci&unum
,

og ef nokkur dtlærbur sveinn

setur bu sem meistari i einhverjum i'slenzkum kaupstab,

megu })eir, sem læra ut hjå houum, allan sama rétt

eiga 1 c5()rum skattlondum vorum, sem åkvar&ab er um
hina minni kaupstabi i tiiliti til Vors konunglega absetu-

stabar Kaupmannahafnar. — 14)Aldrei må stipta nokkurt

handverksfélag å islandi; en så er j)ar setur sig nibur

sem meistari skal -ekkerl annab l)ar fyrir gjalda fyrst

um sinn, meban friunar-årin vara, en J)ab sem borgara-

bréfib kostar, eptir fyrirfaranda 6. posli. — 15) Svo

mfirgum af J^essara kaupstaba borgurum, sem girnast,

må leyft vera, fyrst um sinn i 20 år, ab stofna minni

kaupverzlun, sem litbubamonnumj i jDcim hérubum er

'^S^ja undir sérhvern kaupstab, hafi l)eir fyrst unnib

. borgararétt til kaupskapar, og séu vel byrgir af naub-

synjavarm'ngi; og megu l)eir siban kaupslaga eigi ein-

ungis vib hvern i^tbuba- ebur kaup-stab, ])e\r helzt vilja,

" heldur og utvega ser beinleibis heim til sin varm'ngs-

farma, hvaban sem ])e\r vilja ur Vorum n'kjum og

l6ndum, og aptur lit senda skipsfarma hvert å land

t)eim haganlegt virbist, gæti jjeir ab eins ])ess, sem
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f
almennl er fyrirskipa^ um al!a abra verzlunarmenn { 1786.

landinu. •— jg) j>eir einir kauphondlendur, sern eru l'^- Novbr.

kaupstaba-borgarar, skuJu eiga rétt til ab seJja innfærslu-

varning vib
J)å marknabi , er måske meb framlibinni

astofnabir verba å jslandi; ]}6 er og j^eitn handverks-

^ niciniium, er bua i kaupstobunum, saraa réttar unnt å

l)eirra eigin smibisgripum og vinnu; og skal sérhverjum

innbyggjanda å Islandi i sjålfs valdi slanda, ab hafa

skipti sin i kaupum og solum eigi einilngis vib hvern

kaup- ebur litbiiba-stab, hann sjålfur vill, heldur og einnig

vib |)au skip, er eiiningis koma til landsins i veibi-

vændir, hver eb fyrst leggja skulu til einhvers kaup-

f slabar, en séu |)6 eigi skyld til ab afFerma l}ar né ferma,

né heldur borga nokkurn kostnab, og megu ];)vi, ef

• varningur J)eirra gengur eigi ål i kaupstobunum ab

6skum, strax og ^au skilab hafa varmugs-registri sinu,

sigla l)aban til hverrar hafnar })au vilja, og liggja J)ar i

4 vikur, å hverjum tima hver einn landbui må kaupa

ab })eim naubsynjar smar til fæbslu og bjargræbis-nota

eptir {jorfum
,

og li'ka selja l^ehn varning sinn. —
17) Vexlaréttur skal og i ]3essum kaupstobum gilda, eins

og um hann finnst åkvarbab i Norsku-Idgum og \iav ab

Idtandi fyriskipunum. — 18) Hlutabeigandi syslumenn

megu fyrst urji sinn halda lagastj6rn yfir l)essum stobum,

sem 1)6 vona megu ab få sin eigin slabar-yfirvdid, J^egar

stiptamtmaburinn og amtmaburinn åviso, ab J)eir raagnist

svo, ab {)essa gjtirist yori'. — 19) Fra kaupstabanna

4> yfirvbldum må eplir venju appellera til l(5gt)ingis- og

^ yfir- rétlarins; ])6 må, til Jiess ab stytta målasoknir i

kaupskapar-måluro, lej^fast auka-l5gf)ingj ef })6rf krefur.

— 20) KaupstabamSnnum skal og leyft vera ab beibast

A einhvers sérlegs .vopnamerkis og slabar-innsiglis, undir-

eins og J)eim vjeitast eigin stabar-yfirv5ld. — 21) Hérub

|)au, er liggja eigu undir hvern kaupstab, skulu J^essi:

1) undir Reykjavikur kaupstab i Suburlands-fj6rb-

linginum: GuUbdngu, Kjosar [, Borgarfjarbar og Myra
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1786. syslur, allt ab Hitarå^; — 2) undir Vestraannaeyja

. Novbr. kaupstab i sama landsfjér&T^ngi: Arness, Rångårvalla,

Vestmannaeyja og Vestri-Skaplafells syslur; — 3) undir

Eskifjar&ar kaupstab å Austurlandi: Eystri-Skaplafells

sysla, asaml Syferi- og Nyr&ri-Mdia syslum; — 4) undir

Eyjafjartiar- éba Akureyrar- kaupstab å NorBur-

landi: l)ær fjorår Norburlands-sysiur, nefnilega J)ingeyjar,

Va&ia, Hegraness og Hiinavatns syslur; — 5) undir

Skutuls- ebur Isa-fjar&ar kaupstab å Vesturlandi:

Stranda og fsafjarbar syslur, åsamt parti af BarBastrond,
r

fra takmorkum Isafjar&ar syslu allt ah Bjarnaniipi ;
— og

6) undir Grundarfj årbar kaupstab i sama lands-

fjorbdngi: allt hitt af Barbastrond, asamt Dala, Snæfells-

ness [og Hnappadals syslum, allt ab Hilara ^. — Fyrir-

bjébandi einum og sérhverjum j^essu, sem hér ab framan

skrifab finnst, ab vera lil hindrunar ebur å nokkurn hall

ama ab syna, svo framl J)eir halda vilja Vorri hollustu

og nåb. Gefib å Voru Sloii Christiansborg i Vorum

konunglega absetursstab Kaupmannahofn l)ann 17. N6-

vemhr. 1786.

Anordning angaaende de Friheder, som forundes

de paa Island oprettende Kjobslæder.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., al da Vi

ved Vores under 18. August sidslleden allern. udgivne

Placat, angaaende den islandske Handels Frigivelse,

haver tilsagt de 6 Handelspladse paa Vort Land Island:

Reykjavik, Vestmannoe, Eskefjord, Eya- eller Oefjord,

Skutils- eller Isefjord og Grundar- eller Grcinnefjord,

Kjobslæds-Ret og Friheder, hvilke Vi ved en derom

') fra [: ^^og Borgarfj årbar syslur, allt ab Hvitå",

staaer i den islandske Text, som fttlgerFor. 13. Juni 1787,

Bil. II (overeensstemmende med Resol. 13. Juni 1787 § 2).

'3 fi'^D „Hnappadals ogMyra syslum, allt ab Hvitå",

Btaaer i den i den foregaaende Anmærkning anforte is-

landske Text.
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især Qærtnere udgivende Anordning allern. ville be- 1786.

kjendlgj(3re; saa ville Vi hu ved dette Vores aabne 17. Novbr.

Brev allern. bave anordnet og fastsat folgende:

i] Alle kristelige Reiigions-Forvandte maae i disse

Kjobstæder nyde fuldkommen Tolerance med fri og

iiindskrænket Religions-Ovelse, hvortil efter Omstændig-

hederne endog de Reformeerte kan vente en Kirkes

øgning. — 2) Kjobstædernes Borgere maae i 20 Aar

vaere frie for Kopskat, Told og andre Udgifter til Statens

Tjeneste, saa at de alene svare de til Byens egen Nytte

fornodne onera publica. 3) Kjcibstædernes Borgere

ttiaae, ligesom Landets ivrige Indbyggere, være frie for

den V4 Procenlskat af deres paa Rente udsættende

Gapitaler, og for Brugen af stemplet Papir. — 4) De

W Kjobstædernes Anlæg behovende Grunde maae, saa-

vidt de tilh5re Private, afkjobes dem for Vores Regning,

og, saavidt de ere Os tilhorende, ^Uern. skjænkes til

dette Brug, efterat Strækningen forud er opmaalt og

bestemt ved en derover indsendende Forretning; og

maa saavei norsk Tcimmer som andre Bygnings -Mate-

rialier til Kjobstædernes forste Indretning i Island være

toldfrie ved Udforselen fra Danmark, Norge og Fyrsten-

diimmene, ligesom ved Indfdrselen i Island; og de, der

ville nedsætte sig og opfcire Bygninger i de islandske

Kjobstæder, kan desuden efter Omstændighederne vente

anden Hjelp. — 5)' Byggepladserne skal frit anvises, og

det saaledes, at de ikke ligge for tæt sammen, samt at

der saavidt mueligt ved hvert Huus bliver Plads til en

liden Hauge. — 6) Enhver, som melder sig hos Stedets

Ovrighed, skal forundes frit Borgerskab, dog at han
lader antegne sit Navn i Borgerbogen, og aflægger

Borgereed, samt bliver af Stedets Ovrighed forsynet

med Borgerbrev til Beviis derpaa, hvorfor dog ikke

Noget maa betales, uden de blotte Skriverpenge. —
' 7) Del samme skal og gjælde om enhver Fremmed, som
^aalte komme til Landet for at nedsætte sig i Stæderne;
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1786. dog at de strax ved deres Ankomst til Landet melde

17, Novbr. dem derom, samt aflægge Troskabseed til Os, om dc

ikke alierede ere Vores Undersaatter; hvilke Fremmede

. da ved Borgerbrevet blive at ansee som naturaliserede.

— 8) Den i ludfodsretten fastsatte Summa, som Frem-

mede maae indfore og anvende i de danske Slater,

for at faae Indigenal i samme, bestemmes for dem, der

ville nedsætte sig i en islandsk KjObstæd, alene til

3000 Rd.; og saadanne der bosatte Fremmede skal for

dem selv og Biirn, enten de ere medbragte eller

ftidte i Landet, nyde selvsamme Rettigheder som Ind-

fiidle i alle Vore Riger og Lande. — 9) Enhver, som

nedsætter sig i en Kjobstæd i Island, maa igjen drage

bort, uden nogen Decimation eller Afkortning af hans

Formue, og det uden Forskjel, enten han har været

længe eller kort i Landet. — 10) Enhver Borger erhol-

der ved Borgerretten fuldkommen Rettighed til al drive

al Slags Kjobstæds-Næring; dog maae Haandværkere
H

ikke drive videre Handel, end herefter under Nr. 16

formeldes. Saa skal og Brændeviinsbrænden være al-

deles forbuden, samt til Gjæstgiverie udfordres Amts-

Ovrighedens særdeles Tilladelse. — il) Enhver Borger

i Slæderne, af hvilken Religion han end maatte være,

maa have Ret til at tilkjobe sig saa mange Jorder i

Island, som han kan og vil. — 12) Nyttige Haandvær-

kere kan, om de vil nedsætte dem i Stæderne, vente

passende Benaadninger, hvorom de kan vente at blive

nærmere underrettede af vedkommende Collegium. —
1 3) Enhver Haandværksniand maa have fuldkommen

Rettighed at drive sil Haandværk som Mester i Stæderne,

og dersom en udlært Svend nedsætter sig som Mester

. i en islandsk Kjobstæd, maae de af ham Oplærte

nyde i andre Vore Stater de selvsamme Rettigheder,

som ere bestemte for de smaae Kjbbstæder i Hensigt

til Vores kgl. Residents-Stad Kjobenhavn. ~ 14) Intet

Haandværkslaug maa nogen Tid oprettes i Island, og

for at nedsætte sig der som Mester, skal, for det fyrste

1
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saa længe Friheds -Aarene vare, intet videre betales, 1786.

end hvad Borgerbrevet koster efter foranforte 6. §. — 17. Novbr.

15) Saa mange af disse Kjobstæders Borgere, som vil,

maae, efterat de have vundet Borgerskab paa Hande-
len, og ere forsynede med det fornodne Forraad af de

behovende Vare, for det fisrste i SO Aar, have Frihed

som Udliggere at gjdre mindre Handels-Anlæg i det

til hver Kjobstæd horende Dislrict med Frihed siden at

handle ikke alene med hvilken Udligger og Kjobstæd,

de finde for godt, men og directe at forskrive Ladnin-

ger fra hvilket Sted i Vore Riger og Lande de selv vil,

samt igjen at expedere Ladninger hvorhen de finde

tjenligst, alene at de iagttage de samme Regler, som i Almin-

deliehed ere bestemte for alle andre Handlende i Landet,

— 16) Alene de Handelsmænd, der ere Borgere i Kjob-

stæder, skal have Rettighed til at sælge IndfCrsels-Vare

paa de mueligt i Tiden oprettende Markeder i Island,

hvilken Rettighed og forundes de i Kjobstæderne bo-

salte Haandværksfolk for deres eget Arbeide; og maa
det staae enhver Indbygger i Island frit for, at handle

ei alene til hvilken Kjobstæd eller Udliggerstæd han

selv vil, men og directe med de alene paa Speculation

lil Landet ankommende Skibe, saaiedos at disse, efter

fbrst at have anlcibet-een af Kjobstæderne, dog uden

at være pligtige der at losse eller lade, eller betale -

nogen Slags Omkostning, maae, saavidt de ikke finde

i Kjobstæderne fornbielig Afsætning af deres Vare, strax,

efter at have afgivet deres Carga, gaae til hvilken Havn

de vil, og der ligge i 4 Uger, inden hvilken Tid enhver

af Indbyggerne uden Forskjel af dem maa kj(5be, til

egen Fornodenhed, Fode og andre til Næringernes Drift

fornodne Vare, samt til dem sælge sine Produkter. —
17) Vcxel-Retteu skal ogsaa gjelde i disse Kjbbstæder,

saaledes som samme er fasl,sat ved den Norske Lov og

de tilhorende Forordninger. — 18) Jurisdictionen over

disse Stæder maa indtil videre anbetroes vedkommende
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786. Sysselmænd; dog kan de vente at faae egen Jurisdic-

'^^.^ tion, saasnart Stiftamtmanden og Amtmanden indberetter,

at deres Tilvæxt gjcir saadant fornOdent. — 19) Appel-
lationen fra Kjcibstædernes Ovrighed maatte, som sæd-
vanlig, gaae til Lav- og Ober-Retten; dog maa der, for

at afkorte Rettergangen i Handels-Sager, i behøvende
Tilfælde bevilges Extra-Lavthing. - 20) Byernes Ind-

vaanere raaae, saasnart de faae egen Jurisdiction, lige-

ledes have Tilladeise til at foreslaae eget Vaaben og
Stads-Segl. — 21) De under enhver KjObsiæd henhø-
rende Distrikter ere: i) For Reykjavik i Scindre Fjer-

dingen: Guldbringe, Kjose, Borgefjords og Myre Sysse-

ler indtil Hytteraaen. 2) For Vestmannde i samme
Fjerding: Arnæs, Rangervalle, Vestmannde og Vestre-

Skaptefjelds Sysseler. 3) For Eskefjorden i Oster-Fjer-

dingen: Oster Skaptefjelds, samt Sondre og Nordre Mule
Sysseler. 4) For Eya-Fjorden eller OeQorden i Nordre
Fjerdingen: de 4 nordlandske Sysseler, nemlig Norder,

Oefjord, Skagefjord og Hunevands Sysseler. 5) For
Skutils- eller Isefjord i Vestre Fjerdingen: Strande og
Iseljords Sysseler, samt et Stykke af Bardestrands Sys-

sel, strækkende sig fra Grændserne ved Isefjords Syssel

indtil Bjarnanupr; og 6) for Grundar- eller Grdnnefjord

i samme Fjerding: del dvrige af Bardestrands Syssel

med Dale, Sneefjeldnæs og Hnappedals Sysseler til

Hytteraaen. Forbydende Alle og Enhver herimod, efter-

som forskrevet staaer, at hindre, eller udi nogen Maade
Forfang at gjdre, under Vor Hyldest og Naade. Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Resi-

dents-Stad KJdbeuhavn, den 17. November 1786.

i^ecbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Almuens Pligtarbeide til Kirkerne.

KJiavn den 2. Decbi-. 1786. — Canc. Brevb. i786,

Nr. 2162, S. 1462-1463. Fogtm. VI. 3, 641-642.

P. M. Under 13, Septbr. næstafvigt har Hr.Kherre
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andraget, at siden det ved den kongelige Befaling af 4786.

30. Juni a. c, angaaende Skalholt Bispestols Godses
Salg, i Henseende til Filialkirkernes Jorder, hedder: at

fordi Kirke -Eierne nyde alle Indkomsterne af saadant

Kirkegods, bor de staae alle Reparationer og Bygnings-

I ^Omkostninger, endog Ulykkes -Tilfælde ikke undtagne;

,

men det derimod i Reskript af 17. Julii 1782, om Kir-

! kernes og Præsternes Rettigheder paa Island, hedder,

i

at Kirkegaarde og Kirkens Vægge skal Renderne i Sog-

net opfore, samt lægge Tag paa Kirken paa deres egen

Bekostning m. v. — skal Nogle være fremkomne med
det Spcirgsmaal, om ikke al Pligtsarbeide, som delte

Reskript berører, ved del seneste Reskript af 30. Junii

1786 er ophævet, hvorfore Hr, Kherre har begjært nær-

1

mere Forklaring herom. Thi skulle man i saadan An-

ledning tjenstligst have dennem tilmeldel: at, da det er

lydeligt, at det sidste Reskript om Filialkirkerne ikke

har haft mindste Hensigt til at gjcire nogen Forandring

i Almuens tilforn anordnede Pligtsarbeide til Kirken,

saa vil det blive uforandret, som det har været far.

Det kgl. Danske Gancellie den 2. Decembr. 1786.

Cancellie-Skrivelse til Sfiftbefalingsmand Le- 9. Decbr.

vetzow, ang. Behandlingen af Skilsmisse -Sager.

Khavn den 9. Decbr. 1786. — Udtogsviis publiceret

paa Althinget 1787 under Datum „29. Decbr. 1786" ved Stift-

^* amtmand Levetzows BekjendtgjKrelse, dat. Bessestæd 18. Juni

1787, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. IV- 1, S, 4^ ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1787.

y Canc. Brevb. 1786, Nr. 2199, S. 1493—1494.

M. I Henseende til Hr. Kherres Forestilling af

13. Seplbr. sidstafvigt, at det til en almindelig Regel

for Eftertiden maatte blive fastsat, at Ægteskabs- Skils-

misse Sager udi Island, der hidtil ere blevne behand-

lede ved den geistHge Ret, herefter i fbrste Instants af

vedkommende Sysselmand for den verdslige Ret skulle

r. If. 23
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1786. behandles og paaddmmes, dog at ingen Execulion efter

Dommen skulle skee, forinden den var indsendt til

Dem til videre Paakjendelse, efter Norske Lovs I.Bogs

2. Gap. 14. Art., — skulle man tjenstligst have Dennem

.
lilmeldet, at hvad fcirste Instants for slige Sager i Island

angaaer, kan det forblive ved den Maade, som Hr.

Kherre i beriirte sin Skrivelse melder at have indfort,

nemlig at slige Sager paadiJmmes af Sysselmanden,

men saavidt anden Instants for disse Sager betræffer,

bliver hermed al forholde efterdags ligesom hidindtil

er skeet udi Island, og som det skeer i begge Rigerne.

Det kgl. Danske Cancellie den 9. Decbr. 1786.

Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtinand Le-

vetzoAv, ang. Postvæsenet. Khavn 12. Decbr.

1786* — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1375.

Efter de ved Hr. Kherrens Prom. af 29. Septbr.

sidsti. oplyste Omstændigheder bifalde vi, at Hr. Khren

har foranstaltet, at Vesterlands- Posten for det forste

gaaer fra Sdnderlandet af, istedenfor dens Gang skulde

have begyndt fra Isefjords Syssel. Imidlertid ville vi,

naar det er kommet saavidt med Postindretningen, at

der kan lægges Haand paa at forfatte det af Kammeret

allerede onskede almindelige Post-Reglement, forvente

os fra Hr. Kherren nærmere underrettede, om Nddven-

digheden udfordrer at det med Vesterlands -Postens

Gang skal for Fremtiden have sit Forblivende derved,

eller om det kan forandres \ Rentekammeret

den 12. Decbr. 1786.

O Det Udeladte angaaer en Baad, som var skjænket af

Skibsbygmester Eskildsen
,

og hvormed Stiftamtmanden

vilde anstille Forstig, om den var bekvemmere end de

af Fiskerne omkring Bessastad benyttede Baade. Kam-

meret vil bekoste Seil til denne Baad.

r
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Reskript til Directionen for den kongelige n86.

danske Porcellains-Fabrik, ang. nogle Foranstalt- ^^Pj^
ninger ved samme Fabrik, Christiansborg 22.

Decbr. 1786. — Siell. Tegn, Nr. LXXXXH, 618^—619.

Uddrag hos Fogtm. VI. 3, 649. — Uddrag.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Os er

allerund. bleven refereret en fra eder indkommen Fore-

stilling, hvori I have indstiltV 2) Studiosus Ni-

colai Mohr, som paa sine Reiser til Vore Lande Island,

Færoe og Grønland , haver nyttet Fabriquen med at

opsoge og tilsende samme adskillige Prijver af Leer- og

Steenarter, maatte beskikkes til at være Gontroieur

ved Fabriquen, og derfor at nyde, saa længe han er

ugift, foruden fri Værelser og Brænde paa Fabriquen,

da han Nat og Dag dermed skal have Opsigt, i Lcin de

270 Rd. aarligen 4) Om Fabriquens Portner,
H

der er en Islænder, maatte oversendes til Island, for

endvidere at eftersoge og hjembringe mere af den Leer,

som bemeldte Mohr har medbragt Prbve af, og er be-

funden at skal være Fabriquen tjenlig, saml at han,

imidlertid han er paa Reisen, maatte forundes at be-

holde hvad han haver som Portner, nyde 2 Rd. ugentlig

i Diætpenge, og desuden til at holde en Hest for, saa

længe han opholder sig der i Landet Thi give

Vi eder hermed tilkjende, al Vi foranfOrte" fem Poster

allern. ville have approberet Derefter 1 eder

allerund. have at rette. Befalende &c. Christiansborg

den 22. Decbr. 1786.

Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af den nsT.

islandske Handels-Realisations-Commission. Chri- ^"^^ J*^*^^"

j
stiansborg 17. Januar 1787-. — I Finants-Col-

legiets Forestilling 16. Januar udvikles, at det syntes mindre

O det Udeladte er Island uvedkommende.

^) Bekjendtg. 9. Februar 1816,

SS«
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^787. bekvemt at den islandske Handels-Direetion vedblev at lede

17. Januar, de Foranstaltninger, som skulde iværksættes for at opmuntre
* ~' ' Frihandelen der i Landet. Collegiet foreslaaer derfor Opret-

telse af en særegen Commission i dette Oiemeed, bestaaende

af nogle Medlemmer af de Departements, som paa en eller

anden Maade kunde tage Deel i bemeldte Sager. Denne Com-

mission, som skulde indgive sine allei-und. Indberetninger

gjennem Finants-Collegium, skulde have at bestille med den

hele Evaluation og Realisation af Handelens Effekter, Under-

sttittelser til Frihandelens Fremme samt Bestyrelsen af den

kongelige Handel, saavidt og saalænge den endnu maatte be-.

hbves. Den vilde altsaa ganske træde istedenfor Handels-

Directionen
,

og Handels- Administrationen herefter staae i

samme Forhold til denne Commission, som fbr til Directionen.

Til Medlemmer af Commissionen foreslaaes : Geheimeraaderne

Grev Schimmelmann og Grev Reventlow, Conferentsraad

Erichsen, Justitsraaderne Hammeleff, Pontoppidan og Martini,

som Referent Professor Eggers og Handels-Directionens Corre-

spondent Wexelsen til at bescirge Commissionens Expeditioner.

— Finants Collegii Forestillinger med derpaa faldne kongelige

Resolutioner fra 1. Januar til 30. Juni 1787, Nr. 10. Rentek.

Skrivelse 22. Januar 1787 (Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1446), hvori

Resolutionen er oplaget, trykt i Pontoppidans Magazin for

almeennyttige Bidrag. Khavn 1792, 8. S. 226-227.

Vi approbere hermed allernaadigst i Et og Alt denne

allerund. Forestillings Indhold, og ville som en Folge

heraf

:

I) At de udi benævnte Foreslilh'ng foreslagne Per-

soner sammentræde udi , en Gommission for at realisere

Vores islandske Handels samtlige EfTecter, Eiendomme

og Fordringer, samt at overveie de for Frihandelen

bestemmende Understollelser, for saavidt dertil noget

Vores Handel Tilhørende skulde anvendes, saa og for

at bestyre Handelen, saalænge den endnu maatte ved-

blive for. Vores allerhoieste Regning, saaledes at den

fra nu af, forsaavidt den islandske Handel angaaer,

træder i Handels-Directionens Sted, og at samme Han-

dels Administration staaer under Gommissionen paa

samme Maade, som den hidtil har staaet under Direc-

tionen. — 2) At den ved bemeldte Direction som
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Correspondent ansatte Wexelsen beskikkes til at be-
sorge Gommissionens Expeditioner; og endelig — 3) at

denne Realisations-Gommission henvender sie til Vores

Jnants-Colleeium i de Saaer oe, Bestemmelser, som
'^^6 kunne decideres efter de af bemeldte Collegio

foreskrevne Regler, og at i saadanne Sager eller andre,

som udfordre en hastig AfgjOrelse, nogle af Gommis-
sionens Medlemmer, som ikke allerede have Sæde i

Pinants-Gollegio, og i Særdeleshed det Medlem, som
haver Referatet i Gommissionen, skal paa Forlangende

^ivaane dette Gollegii Deliberalioner desangaaende, for

strax at meddele de fornodne mundtlige Oplysninger.

Christiansborg i det geheime Stalsraad den 17. Januar

i787^

Cancellie Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- 20. War
vetzow og Biskop Hannes Finnsson^ ang. Ned-

sættelse af Qvilde-Åntallet ved Kaldet Fellsmuli*-.

Khavn 20. Januar 1787. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalholts Stift 1787. — Canc. Brevb. for

1787, Nr. 126, S. 85-86.

P. M. I Anledning af Hr. Kherres Skrivelse af

18. Augusti a. p., og dermed fulgte Documenter an-

gaaende det Udlæg af Qvilder, som er givel Præsten

til Felsmule Kald i Rangervalle Syssel hos den Afdodes

Enke Anne Jensdatter, der og har indgivet Ansogning

om at maatte betale de feilende og bortdode Qvilder,

hvert med 4 Rdlr.: — skulde man tjenstlig have Hr.

Kherre og DHoiærv. tilmeldet, at man ikke finder Noget

at erindre imod Biskop Finnur Jonsens deri afgivne

') Communiceret Rentekammeret med Finants- Gollegii Skri-

velse 20. Januar, og af Rentekammeret igjen meddeelt

den islandske Handels Direction og sammes Administration

ved Rentek. Skrivelser 22. Jånuar (Isl. Copieb. Litr. V,

Nr. 1445—1446).

O nu horende til Beneficial-Præstekaldet Ståi-uvellir.
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087. Eragtning af 20. Julii 1784, hvorved Qvilde- Antallet in

20rjanuar. ^-^ bleven nedsat, efterdi den grunder sig paa

den Afgang, som Gaarden haver Hdt, og den slette

Forfatning, som den ved en til den Ende holden Be-

siglelses- Forretning er befunden, at være i formedelst

Sandflugt, i hvilken Henseende Eragtningen ogsaa

findes at have Medhold i de foregaaende Anordninger.

Ligeledes finder man ei heller, at Prisen paa de Qvil-

der, der skulle erstattes med Penge, kan bestemmes

efter den Dyrhed, som Qvæget ved den sidste Lande-

plage nu kan være bragt til, men alene efter den

Priis, som er bestemt ved Lov og Anordninger for

saadant Inventarii-Qvæg; dog vilie D. Hfiiærv. paasee,

at de Penge, som saaledes erlægges for de af Qvil-

derne, som ikke blive udsvarede in natura, blive ved-

borlig conserverede Kaldet til Bedste^ Det kongel.

Danske GancelHe den 20. Januarii 1787.

$4. Januar. KoDgelig Resolotion ang. Præmier for Fiske-

fangst under Island. Christiansborg 24. Januar

') Ved Overleveringen af Mensal-Jorden Fellsmuli fra Præsten

Einar J(5nssons Enke, Anna J(5nsd6ttir, til Eftermanden

i Kaldet, J6n J6nsspn, den 31. Mai 1786, bleve af de 8

Qvilder, der skulde fHlge Gaarden som Inventarium,

leverede 2, men for de (5vnge 6 erlagdes 4 Rd. Specie

for hvert, i Overeensstemmelse med en Resolution af Bi-

skop Finn Jonsson af 20. Juli 1784, hvorved det bevilges,
'

i Anledning af en af Sysselmanden og 6 Dannemænd

foretagen Synsforretning over Gaarden FellsmiUi, og den

samme overkomne Ødelæggelse af Sand og Leer, at Præ-

sten maa reducere Gaardens Inventarii-Qvilder til 2, mod

at betale for hvert af de reducerede Qvilder 1 Hundredes

Værdie, eller 4 Rd. Specie, overeensstemmende med Reskr.
,

»4. Febr. 1747 og 22. Marts 1748. Eftermanden derimod

paastod enten Qvildemes Udlevering in natura, eller deres

Værdie efter den i denne Tid gængse Priis, der var om-

trent 8 å 10 Rd. pr. Qvilde.
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1787 ^ — I Finants-Collegiets Forestilling 23. Januar be- 1787.

mærkes, at Resol. 13. April 1775 og Reglement 2. Juli 1781 ^4. Januar,

har tilstaaet en Præmie af 10 Rd. pr. Commercelæst af den
kongelige Kasse til de den islandske Handel tilhørende Skibe,

som maatte blive anvendte til Torskefiskerie under Island.

Efter Handelens Boger vare i Aarene 1777—1786 udsendte

P 198 Hukkerter og 68- Jagter, i alt 10,868 'A Comm. Læster, og
derfor betalt Præmie 108,685 Rd., eller aarlig c. 1086 Læster

nied c. 10,868 Rd. Præmie. Fangsten var i de nævnte 10 Aar:

648,309 Stykker Torsk, hvoraf var tilvirket:

a) saltet Cabliau 4386 '/-i Tdr å 10 Rd. . . . 43,865 Rd.

b) Klipfisk 4324 SkS „ 26 — . . . 114,586 —
r

c) Levertran 321 Tdr „ 14 — . . . 4,494 —
d) og andet Åfi'ald, saasom Fiskeravn, Sunde-

maver m. V 6,840 —
Tilsammen 169,785 Rd.

Ber vare altsaa udredede aarlig 26 å 27 Skibe, som

havcfe foroget denne Production aarlig med 17000 Rd. —
I det Hele var der af den i og ved Island tilvirkede Fisk i

Jt Aarene 1779 til 1785 afsat til fremmede' Steder for 772,624 Rd
,

foruden det som var consumeret i selve Staten. — Med Hen-

syn til Entrepreneurernes Fortjeneste var det oplyst, at en

Hukkert paa 47 Comm. Læster, besat med 12 Mand, naar

den hjemkommer med fuld Ladning, giver en Avance af 538

Rd., alle Udgifter og Assurance af Skibets Capital fraregnede,

hvilket udgjer 7—8 pro Cento af Udrednings-Capitalen , 7269

Rd. — Man havde vistnok beregnet, at et Hvalfangerskib i et

godt Aar kunde vente en Gevinst af 8786 Rd., eller henved

40 pro Cento, naar Udrednings-Capitalen beregnes til 22,734

Rd., men da denne Fordeel var meget usikkrere, saasom

^ Fangsten ofte slog Feil, syntes Torskefiskeriet at fortjene en

stbrre Opmærksomhed og Opmuntring. Paa Grund heraf

indstilles: 1) at alle de af D. M*. Undersaatter , som enten

allerede have meldt sig eller endnu maatte melde sig: at ville

udi indeværende Aar udrede Skibe til Fiskerie under Island,

maatte for dette Aar allem. bevilges en Præmie af 10 Rd.

pr. Commercelæst af hvert Skib, indtil 47 Comm. Læsters

Drægtighed, og at disse Skibe, som drive Fiskerie under

Island, maatte forundes samme Friheder og Privilegier, som

O Plak. 6. Juni 1787.
'
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1787. er tillagt de Skibe, der drive Handel paa Island. — 2) At

24. Januar, disse saaledes præmie-æskende Skibe for dette Aar ikke i den
' Henseende underkastes anden ControUe, end at Udrederne

med vedkommende Ovrigheds Attester bevise, at have behorig

udrustet Skibe til denne Fiskefangst, og dertil forhyret det

nødvendige Mandskab, hvis Vidnesbyrd tillige maatte frem-

bringes, saavel om ethvert Skibs Drægtighed, som og at

Ingen , uden Udrederne eller andre af D. Maj'-^ Under-

saattere , derudi ere interesserede, og endehg, at ved Fisker-

skibenes Tilbagekomst produceres deres Journaler for vedkom-

mende Ovrighed, for ved disses Inspection at erhverve sammes
'

Attest om, hvorlænge de have opholdt dem i S5en for at drive

Fiskeriet, samt hvad Fangst de have hjembragt, hvilke samt-

lige Beviisligheder ved Præmiens Æskning, for dette Aar

maatte indsendes til Finants-CoUegium, der derefter foran-

stalter Præmiens Udbetaling. — 3) At denne Præmie endog

forskudsviis maatte udbetales Requirenteme ved Udredelsen,

imod antagelig Caution for alle ovennævnte Vilkaars 0|)fyl-

delse. — 4) At, om disse Skibe allerede i dette Aar med den

islandske Handels eller det vedkommende Departements Sam-

tykke maatte tillige ville drive Handel paa Island efter de af

D. M. i den Henseende fastsatte Regler, da saadant ikke

skulde være dem hinderlig udi denne Præmies Erholdelse, og

endelig: — 5) at, naar fra Island er indltiben Efterretning

om, hvorvidt de Islænderne bestemte Fisker -Hukkerter blive

antagne eller ikke
, og hvormange Skibe med den dermed

felgende Fiskepræmie, i sidste Fald efter D. Mts Resolution

af 18. August 1786, almindelig vil blive at opbyde, det da

maatte være vedkommende Departement tilladt angaaende

denne Præmies Bestemmelse for Fremtiden at indkomme med

nærmere allerund. Forestilling. — Finance-CoUegii Forestilling

ger med derpaa faldne kongelige Resolutioner fra 1. Januar

til 30. Junii 1787, Nr. 12.

Vi approbere hermed allern. i Et og Alt samtlige

udi denne allerund. Forestilling indstilte 5 Poster, dog

saaledes, at de udi anden Post ommeldte Skibs-Jour-

naler skal, naar det forlanges, af Skipperen tillige med

nogle af Mandskabet beediges, og ville VI derhos, at

Vores Finants-Collegium i Overeensstemmelse dermed
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foranstalter det videre Fornodne. Ghristiansbori^ i det HS?.
geheime Statsraad dea 24. Januarii 1787^. arTamar.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- 27. Januar.

vetzow, ang. Forrentning af Kirkernes Behold-

iiinger i Skalholts Stift. Khavn 27. Januar

1787-. — Canc. Brevb. for 1787, Nr. 163, S. 111.

P. M. Udi Promemoria af 14. September a. p.

har Hr. Kherre berettet, al der af Skalholts Stifts Kir-

kers Midler blive i Behold henved 1042 Rd., som ikke

behoves til forestaaende Reparationer, hvilken Capital

De derhos have forespurgt, hvor skal hensættes, for

at gjores frugtbringende, da det ikke kan skee ved

Handelen, som har nægtet at svare Renter af nogle

Tusinde Rdlr. , som af Tugthuset og Justits-Gassens

Midler der ere indlagde. Man har herom correspon-

deret med det kongelige Finantz-Collegio, som nu har

meldet, at det Intet haver imod bercirte Capilals Mod-

tagelse i H. Maj^^ Gasse til Renters Svarelse; — hvilket

man Hr. Kherre tjenstligst har skullet tilmelde, og al

De ved den kongelige Finants -Kasse - Direction kunde

foranstalte det Fornodne til Capitalens Indleverelse i

den kongelige Gasse. Det kongelige Danske Gancellie

den 27. Januarii 1787.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtaiand Le- 30. januar,

vetzow ang. Althingsbogernes Trykning. Khavn

den 30. Januar 1787. — islandske, Copieb. Litr. V,

^ Nr. 1474.

Da vi have seet, at Althingsbogen for afvigte Aar

ikke er bleven trykt, men vi meget onskede, at den,

—— —
, ^

») Communiceret Rentekammeret og derfra igjen Stiftamtmand

. Levetzow og Amtmand Thorarensen ved Rentekammer
^ Skrivelser 10. Februar 1787. (Isl. Copieb. Lifcr. V, Nr.

1504-1605).

g- *J Canc. Skriv. 30. August 1788.
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1787. ligesom oftest hidtil er skeet, maatte trykkes, saavidt

^I^^^^JJ^ den paa en vis Maade indeholder en Samling af de

offentlige Anordninger for Landet, saa maae vi tjensth'gst

have Hr. Kherren anmodet, at ville overlægge med Amt-

manden, paa hvad Maade dens aarlige Trykning bedst

kunde lade sig gjcire ved et af Bogtrykkerierne, enten ^

paa HrappsOe eller paa Holum; og da Landsthings-

skriveren, formedelst den Besværlighed der er med at

afskrive ÅUbingsbogen, haver begjært, at ban maatle

blive forsynet med 60 Exeraplarer af alle Anordninger,

Reskripter og Foranstaltninger, som deri skulde offentlig

bekjendtgjores, saa maae vi endvidere have Hr. Khren

' anmodet, at ham, saavidt det vedkommer Sonder og

Vester Amtet, maatte tilstilles saa mange Exemplarer,

som han kan eragtes at behove af det Antgl aftrykte

Anordninger, som bliver Hr. Khren tilsendt, da det her

skal blive iagttaget, at Hr. Khren tilstilles herfra saa

mange des flere Exemplarer, ligesom vi have anmodet

det kgl. Danske Gancellie om det samme; men af Re-

skripter og andre skrevne Befalinger og Bekjendtgjo-

relser eragtes Landslhingsskriveren at maa
,

ligesom

hidindtil, lade sig noie alene med eet Exemplar af

hver, hvilket Hr. Khren tjenstligst anmodes behagelig

at ville give ham tilkjende. Rentekammeret den 30,

Januarii 4787\

3. Fcbr. Rentekammer-Skrivelse til Landfogden Skuli

Magnusson, ang. Qvitteringsboger og Fæstebreve
^

for Leilændinger paa de kongelige Godser. Khavn
^

3. Februar 1787. — Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 1479.

Det er her ved Kammeret anseel fornodent, at

Leilændingerne paa Kongens Jorder, for det forste i

Guldbringe-Syssel og Mosfells-Sveiten, blive forsynede

ir

'3 Ligelydende Skriv. mut. mut. til Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet, Stephan Thorarensen (Copieb. sst, Nr, 1475);

Meddelelse til Cancelliet BBt. Nr. 1476.
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medQvitteringsboger, hvori de paa den ene Side debi-

^teres for hvad de have al betale, og paa den anden
-crediteres for hvad de betale. Ligeledes maae Leilæn-

.dingerne, som nogen Gaard lilbygsles, meddeles et af

Landfogden udstædende Fæstebrev. Og da hos-

folgende fra Stiftamtmanden indsendte Gjenparter af

6n saadan udstædt Qvitteringsbog, og et Fæstebrev,

have fundet Kammerets Approbation, saa ville Hr.

Landf. lade samme tjene sig til Formularer
;

dog an-

mærkes, i Henseende til Qvitteringsbogen, at naar en

. Leilænding staaer til Restance for foregaaende Aar,

bliver hvad han betaler forst at afskrive paa Restancen.

For Hr. Landf . havende Omkostning med Skattebogerne

lilstaaes Dem af Leilændingerne, ifolge N. L. 3— 14—22,

2 Skilling for hvert Ark Papir, som dertil anvendes.

Rentekammeret den 3. Februarii 1787.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 3. Febr

vetzow, ang. Falkefængeres Ansættelse, Khavn

den 3. Februar 1787. — isi. Copieb. Litr.v,Nr. i488.

Efter at have corresponderet med Overfalkoneer-

mesteren Hr. Kammerherre Caimette om Fornodenheden

af, at Falkefængernes Tal i Island maatte, efter Hr.

Khrens Promemoria af <6. Septbr. f. A., forciges, maa

' Vi tjenstligst have Hr. Khren anmodet, at ville foran-

stalte, at der i Alt bliver beskikket 7 Falkefængere,

^ som maa paalægges hver at fange 10 Stykker Falke.

Disse Falkefængere maalte dernæst saaledes fordeles:

^ at tvende blive ansatte for Sneefjeldsnæs, een for Ise-

fjords, een for Bardestrands, een for Hnappedals, een

for Dale, og een for Rangevalle Syssel, dog at del,

uanseet det for enhver saaledes anviste District, staaer

dem frit for uden Hindring eller Modsigelse at fange

hvide eller halvhvide Falke, i hvad Syssel de end

, O Ved Rentek. Skriv, af s.D. er Gjenpart af denne Skrivelse
'

1 tilstillet Stiftamtmand Levetaow, Copieb. sst. Nr. 1480.
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i 787. maatte antræffe dem. Rentekammeret den 3. Fe-

^l'^^^^ bruarii i787\

9. Febr. Rcskript til Stiftbefalingsmand Levetzow

og Biskop Hannes Finnsson, ang. ÅflosQing af

Olvilder, tilhorende Præstekaldet Hreppholar.

Christiansborg den 9. Februar 1787. — Bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1787. Norske

Tegn. XLHI, VS^

.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi ind-

kommen Memorial, som Os allerund. er bleven refere-

ret, haver Hr. Sivert Thorlevsen, Præst til Hjardarholt

i Dale Syssel paa Vort Land Island, anholdet, at maatte

fritages for at svare hans Eftermand i Repphole Kald

de manglende 7Vs Faareqvilde in natura, men erstatte

dem med Vare, ligesom han har maattet modtage, da

han kom til Kaldet. Thi give Vi eder hermed tilkjende,

' at Vi, i Anledning af saadan herom allerund. gjorte

Ansøgning, samt eders derover givne Erklæring, som

Os ligeledes er bleven refereret, allern. have funden

for godt, at bemeldte Hr. Sivert Thorlevsen skal 'være

pligtig, efter den Priis som var paa den Tid han mod-

tog Kaldet, at betale 4 Rd. Groner for Stykket af de

manglende 7Va Faare-Qvilder. Derefter 1 eder alleruad.

have at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning

at tilkjendegive. Befalende &c. Christiansborg den 9.

Februarii 1787.

16. Febr. ReskHpt til Stiftbefalingsmand Levetzow

ang. Opreisninger paa Domme, samt Værnething

i Delinquent- og Justits - Sager. Christiansborg

den 16. Februar 1787. — Udtogsviis publiceret paa

Althinget ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgj9relse 19.

Juni 1787, trykt i Althingsb. s. A. Nr. IV. 3, S. 65 Norske

Tegn. XLIII, ll^-lS. Fogtm. VI. 4, 33-34.

*) Communiceret Overfalkeneermesteren i Rentek. Skriv, af

8. D. (Copieb. sst. Nr. 1489}.
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Christian' den Syvende &c. V. S. B. T. Som du 1787.

Skrivelse til Vores Danske Gancellie haver indberettet, 16. Febr,

at efter at en Person, navnlig Tborstein Thorsteinsen,

for dig paa 1785 Aars Laugtbing var bleven anklaget

^or at være bortroml fra Bardestrands Syssel med en

anden Mands Kone, navnlig Ranveig Hoskuldsdatter,

^8 tned beade at slreife omkring, og paa deres Om-
flakken at have avlet" tvende B5rn sammen, uden

Jiogensteds derfore at bave betalt Boder, baver du

ladet dem anbolde og i Bardestrands Syssel, som

Hoved - Misgjerøingens Værnelhing, herfore tiltale og

dcimme, men at Sysselmanden sammesteds skal have

kjendt dem uskyldige, og ikke engang domt dem for

Lcisgængerie til Tugtbuset, skjOndt saadant ved Tbings-

vidne var beviist, og de derfore tiUige vare actionerede,

ttien derimod henviist Sagen om LOsgængerie til Dale

Syssel, samt at paa fjerde Maaned, efter at Dommen
var afsagt, skal samme med Acten, som med en

Expresse, der i trende Maaneder havde været under-

veis, til dig var afsendt, fcirst være dig til Hænde

kommen, hvorover, da du fandt forncident at paaanke

denne Dom for Nordlands Laugtbing, det ikke skal have

været dig mucligt at faae Stævningen dertil udtaget,

forinden Dommen var over 6 Maaneder gammel og

saaledes bavde overstaaet falalia appellationis; og i

hvis Anledning du derbos haver indstilt, om det ved

denne Dom skal forblive , eller om paa samme maatte

forundes Opreisning til hoiere Ret, samt om det ikke

maatte være vedkommende Amtmand i Island i saadan

^^givenhed tilladt, at give Opreisning i Justits-Sager

til Paaanke for bCiere Ret, omendskjondt den ergangne

Dom var over 6 Maaneder gammel, naar Begjæring til

Stævning skede inden Aar og Dags Forlob fra Dora-

mens Dato, ligesom du ogsaa tillige haver forespurgt,

i for hvilket Værnething en Delinquent skal tiltales,

enten der, hvor Misgjerningen er begaaet, eller der,

hvor ban paagribes: — Saa give Vi dig hermed til-
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4787. kjende, at Vi, i Anledning heraf og paa det at Delin-
I

16"^br^
quenterne i slig Tilfælde ikke for længe skal hensidde

til Bekostning for Landet, allern. have fundet for godt

at bevilge og anordne, at Amtmændene udi Island

maae udi Delinquent- og andre Justits-Sager give Op-

reisning paa Domme, som have overstaaet fatalia appel-

lationis, til Paaanke for Laugthinget, dog at de, i den

af dem udstædende Ordre til Indstævningen, skal

bruge dette Udtryk: ^^at denne Dom maa paaankes for

Laugthinget uden videre Opreisning paa Dommen efter

denne Vores allern. Befaling"; hvilken Opreisning ifolge

heraf kan nu af dig meddeles paa fornævnte over

Thorstein Thorsteinsen og Rannveig Hbskuldsdatter af

Sysselmanden i Bardestrands Syssel afsagde Dom, til

sammes Indstævning for Laugthinget. Og skal tillige

Delinquenters Værnething herefter være enten det

Sted, hvor de blive anholdte, eller hvor deu Gjerning

haver været begaaet, for hvilken de tihales, hvilket af

disse Steder der maatie findes bekvemmest til at faae

Sagen oplyst og beviist paa, og i Henseende til Roiser,

og Delinquenternes længere eller kortere Hensidden,

med mindst Bekostning for Almuen er forbunden. —
Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende udi det dig anbetroede Amt, som Saadant kan

vedkomme, Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende &c. Christiansborg den i 6. Februarii \ 787.

[ad mandatum]*.

16. Febr. Reskdpt til Stiftbefalingsmand Levetzow

ang. Nedsættelse af Leiermaals- Boder. Chri-

stiansborg den 16. Februar 1787. — Udtogsviis

publiceret paa Althinget ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendt-

gjOrelse 19. Juni 1787, trykt i Althingsbogen s.' A., Nr. IV 3,

S. 6-7. Norske Tegn. XLIII, lll; Fogtm. VI. 4, 34.,

O Reskr. ad mandatum af samme Indhold til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, Stephan Thorarensen, Norske

Tegn. XLin, 13—14.
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Christian den Syvende &c. V. S. B. T. 1 Anled- 1787.

ning af din i Skrivelse til Vores Danske Gancellie ^TeTFebrT
gjorte Forestilling, al de, som for begangne Leiermaals-

Forseelse paa vort Land Island ikke kunde betale

den ved Reskriptet af 4. April 1772 befalede Kjendelse

til Tugthuset sammesteds, istedenfor efter Forordningen
af 8. Junii 1767 for saadan Forseelse at sættes i 8

I^age paa Vand og Brod, raaatte, i Tilfælde af saadan

Uformuenhed paalægges on anden Straf, enten med at

sættes nogen Tid til Arbeide hos private Folk, eller at

staae nogle Timer udi Gabestokken, samt at bemeldte

Kjendelse til Tugthuset maatte hos de Skyldige nyde

Fortrin til Betaling fremfor Leiermaals-BiJderne selv,

der til Sysselmændene ere overdragne i Forpagtning:

— give Vi dig hermed tilkjende, at Vi allern. have

fundet for godt, og ville have anordnet, at den Kjen-

delse, som if5lge forbem^*^ Vores, allern. Befaling af

4. April 1772 af Leiermaals-Forbrydcre til Tugthuset

paa Island skal erlægges, skal herefter ikkuns være

32 Skill. for Forbryderne af MandkjOnnet, og 16 Skill.

for dem af Qvindekjonnet, som hos een for begge og

begge for een, hvem af dem der til sammes Betaling

er formuende, skal indfordres og indsOges i deres

L(5n hos den Mand, i hvis Tjeneste de ere eller have

været; dog skal samme hos Forbryderne ikke have

nogen Fortrin til Betaling for Leiermaals- Bederne selv.

— Derefter du dig allerund. haver at rette og Ved-

li-ommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende &c. Christiansborg den 16, Februarii 1787.

[ad mandatum].
H

Plakat angaaende de islandske Sfipasse. Chri- 7. Marti.

Stiansborg 7. Marts 1787. Ved Rentekanyner-

Circulaire 11. August 1787 er denne Plakat sendt iflereExem-

plarer til Stiftamtmanden, Amtmændene og Sysselmændene i

Island {_lsL Copieb. Litr. X, Nr. 359—381), men findes kun

ftnfdrt som publiceret paa Althinget blandt Bilagene til For.

h
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1787. 13. Juni 1787 fAlthingsb. 1788 Nr. 3. 1, S. 4). - Plakaten y

7. Marts, er approberet ved kgl. Resol. 7. Marts 1787 'j og findes i Ori-

* ' ginal indheftet bagved samme i Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 68, Nr. 19. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr.

for 1787, S. 9—18 5 Schou IX, 234-243. Uddrag (§§ 1-12

samt Eedsformularerne) trykt som Bilag ni med den danske

Udgave af For. 13. Juni 1787, S. 16-22. — Islandsk Over-

sættelse: jjAuglysing um islenzka sj6passa" §§ 1—12, samt

„eibs-form", trykt som Bilag iii til den islandske Udgave af

den nævnte Forordn. 13. Juni 1787, S. 73—80.

Plakat angaaende islandske Sopasse.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. at ligesom

Vi ved Plakat af 18. August forrige Aar, angaaende den

islandske Handels Frigivelse, dens 7. Post, iblandt Andet

allern. have fastsat, at Rhederne udi de Skibe, som til

bemeldte Handel bruges, altid skulle forsyne samme

med islandske Passe, saa have Vi, angaaende disse

Passes Indretning, Udfærdigelse og hvad videre derved

efter Fornødenhed bor iagttages, allern. funden for godt

at anordne og befale, ligesom Vi herved befale og

anordne

:

4) De islandske Sopasse, der i Almindelighed og

for saavidt som til indenlandsk Fart kan være passende,

gives samme Form, som for de ved Forordningen af

30. Julii 1756 befalede SBpasse er bestemt, skulle gjen-

nem Vort Rentekammer udfærdiges i det danske Sprog

paa stemplet Papir til 4 Rd. og indloses, saa længe de

den islandske Handel ved Plakat af 18. August forrige

Aar bevilgede 20 Friheds-Aar vare, alene med det ved

nysmeldte Plakats 7. Artikel anordnede Expeditions-

Gebyhr, nemlig 2 Rd. for hvert Pas. Passene, som stiles

i Vort eget Navn, forsynes med Vort kongeligeSegl og

underskrives ad mandatura af Vore Deputerede i Rente-

kammeret, og skal bemeldte Kammer tillige see derhen,

at denne Anordning vedbdrligen vorder efterlevet, paa

O den tydske Plakat see 28. Marts 1787.

i
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det at Hensigten med disse Passe kan vorde opnaaet, 1787,

og Vore kjære og troe Undersaalters Bedste befordret. ^7. Mart«.

Men dette Slags Passe udfordres uomgjængeligen, ei

alene for de Skibe, der udredes til Handel paa Island,

n^en og for dem, der udredes til Fiskerie under samme
Land, for de forste strax fra denne Anordnings Pubii-

cation, men for de sidste forst fra næste Aars Begyn-

delse. — 2) De Skibe, der forsynes med islandske

Passe, være sig til Handel eller til Fiskerie eller begge

t)ele tillige, skulle alle tilhore saadanne Vore Under-

saatler, som ere bosatte enten i Island, eller i Vore

andre europæiske Stater, hvor octroyeret Handel ikke

finder Sted, og alene for deres Regning udredes. Ski-

benes indehavende Ladninger skulle iligemaade alene

Være saadanne Vore Undersaatter tilhorende, og saavel

disse Ladninger, som Fangsten af Fiskeriet, forhandles,

ligesom Fiskeriet selv drives, alene for deres Regning,

uden at nogen Fremmed maa have mindste Andeel

deri, med mindre han er virkelig bosat enten i Island

eller i andre af Vore forbemeldte europæiske Slater. —
3) Til at godtgjore dette, skulle de af meerbenævnte

Vore Undersaatter, der forlange islandsk Pas til noget

Skib, tilveiebringe folgende Beviser: Naar saadanne

Vore Undersaatter, som selv ere Rhedere i et Skib,

agte at drive Fiskerie, eller Skibets Ladning er dem

selv tilhorende, skulle de tvende fOrste Skibs-Rhedere,

hvorunder den skal være Indbegreben, som fOrer Ski-

bets Gorrespondence, næst at anmelde, hvilke Stæder

eller Havne i Island de agte at beseile, fremvise fra

samtlige Rhedere et af dem underskrevet Rhederie-

brev, og derefter afgive en fidemeret Gjenparl deraf,

med hosfsiel Efterretning om, hvor Rhederne ere boende,

samt dernæst aflægge deres corporlige Eed, at de ikke

vide eller kjende nogen anden eller flere Rhedere, end

saaledes er anmeldt, som og at ingen uden disse have

nogen Lod eller Deel enten i Skibet, dels Udrustning

f. B. 24
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n87, og Ladning, eller Fiskeriels Drift, men at alt dette ene

7. Marts, tilhorer Vore til denne Handel og Fiskerie berettigede

Undersa atter, saaledes at ingen fremmed Magts Under-

saat eller nogen til denne Handel og Fiskerie Uberet-

tiget, hverken directe eller indirecte, haver nogen An-

deel derudi, da de og tillige skulle give fra sig en af

dennem underskreven edelig Attest eller Gaution, efter

hosfoiede Formular, - Naar derimod Skibet er af Rhe-

derne bortfragtet til andre til denne Handel og Fiskerie

berettigede Undersaalter, enten aldeles eller tildeels,

da skulle Rhederne alene afgive forommeldte Beviser

for Skibet selv, saml derhos forklare, til hvem samme
enten ganske eller lildeels er befragtet, og til Beviis

herpaa maae Rhederne tillige forsyne sig med dennes

eller disses edelige Attest, at saadan Befragtning, være

sig til Handel eller Fiskerie elier begge tillige, er alene

for hans eller deres, og andre Vore dertil berettigede

Undersaatters Regning ; hvilken Attest Rhederne da

skulle indsende, tilligemed deres egen, om at Skibet er

meerbemeldte Vore Undersaatters Eiendom. — Paa

samme Tid skal og den Skipper, som skal fOre Skibet,

hvorpaa Passet forlanges, aflægge sin corporlige Eed,

at han i ingen Maade vil misbruge Passet, men i AU

rette og forholde sig efter denne Vor allern. Anordnings

Indhold og Bydende. Disse Reverser tilhgemed Gjen-

part af Rhederiebrevet, hvoraf Originalen forevises,

skulle indleveres til ethvert Steds vedkommende Ov-

righed, ligesom og den ommeldte Eed skal aflægges for

den; hvorefter Ovrigheden ufortovet skal gjore Indbe-

retning derom til Vort Rentekammer og tillige indsende

foranmeldle Reverser, samtfidemeretGjenpartafRhederie-

brevene, og naar alt dette der er befundet rigtigt, skal

del islandske Pas derfra blive meddeelt. — 4) Forsaa

meget mere at lette den betimelige Tilveiebringeise af

de fornodne Beviser til disse Passes Erholdelse, i Til-

fælde al nogen af Vore til den islandske Handel og

Fiskerie berettigede Undersaalter skulde lade befragte
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et iadenlandsk Skib til at f6re Salt fra Portugal, Spanien 1787.

eller Middelhavet til Island, maa det, da alle Vore Un- 7. Marts,

dersaatters Skibe, som seile forbi Capo finis terræ, ere

•forsynede med Algierske Siipasse, gjælde som Beviis

for, at saadant Skib er Vore Undersaatters Eien-

naar ved Ankomsten til Island forevises Skibets

^Jgierske Pas. Men til Beviis for, at Ladningen alene

•'ilhijrer Vore til denne Handel berettigede Uudersaatter,

^9 maa den Kj5bmand, som foretager saadan Handel,

slrax give det tilkjende for Vort Rentekammer, næst

9t melde Skipperens og Skibets Navn, med edelig For-

sikkring, at ingen Uvedkommende skulle tage Deel der-

^di; hvorefter da derfra bliver meddeelt et Pas, som

^iene lyder paa Ladningen, og Passet dorpaa tilsendt

den nærmeste af Vore Gesandter eller Consuler, for at

blive overleveret til Skipperen, naar Fragt -Gontracten

sluttet og Gesandten eller Gonsulen foreviist. —
S) Naar noget Skib, som er bestemt til at beseile, eller

al drive Fiskerie under Island, enten seiler fra eller

ankommer til nogen, være sig fremmed, islandsk elier

^ andre Vore europæiske Stater beliggende Havn, skal

Skipperen være forbunden til at forevise hans med-

-havende islandske Pas til Paategning, paa fremmede

Havne af Vore Consuler, og paa Vore Staters Havne: i

Island af Sysselmændene, men andensteds af vedkom-

mende Toldbetjente , hvilke derfor altid ved deslige

Skibes Ankomst eller Afgang skulle fordre dette Slags

Passer til Eftersyn. Skipperne skulle derhos være for-

bundne til at afgive den ved Vor Plakat af 18. August

1786, dens 7. Artikel, anordnede Garga over deres Lad-

mnger, og dermed videre forholdes ,saaledes, som deri

er foreskrevet. — 6) Om nogen Forandring skulde fore-

gaae med Rhederiet, imedens Skibet er paa Reisen,

enten ved Kjcib, Salg elier Arv, saa at de Rhedere,

som Skibet efter Rhederiebrevets Indhold tilhcirer, sælge

nogen Part i Skibet til en Anden, eller og en Part i

Skibet Nogen ved Arv kunde tilfalde, da skulle de tvende

24*
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i 787. stbrste Rhedere , som
,

ifOlge foregaaende 3. Artikel,

7, Marts, deres Eed have aflagt, under samme Eeds Kraft tilfor-

pligtede og skyldige være, saadan med de udi Rhederie-

brevet anfcirte Rhedere sig Tid efter anden tildragende

Forandring vedkommende Magistrat slrax behQrigen at

lilkjendegive, der Saadant til Vort Rentekammer ufor-

tovet haver at indberette; dog skulle under saadan

Forandring, Kjob eller Salg, ingen Andre forstaaes, end

' Vore egne Undersaatter, eftersom det forstaaer s^g af

sig selv, at ingen Fremmed maa udi Skibet have rin-

geste Andeel, og at i saadant Tilfælde intet Pas vorder

udgivet. Skulde det ellers tildrage sig, at een af disse

tvende stOrste Rhedere, som Eden have aflagt, ved

Doden maatte afgaae fi5rend Skibets Tilbagekomst, da

skal i den Afgaaendes Sted en anden af de stcjrste

Rhedere være forbunden, den foreskrevne Eed for Ma-

gistraten al aflægge, samt den edelige Revers eller

Caution ,
til videre Indsendelse udi Vort Rentekammer,

at underskrive; men ifald Skibet, hvorpaa Passet er

laget, skulde, fbrend Reisen angaaer, til en eller anden

indenlandsk Rheder, enten tildeels eller ganske bort-

sælges, da skulle de forrige Rhedere tilforpligtede være,

del udtagne Siipas inden 14 Dage efter Kj5bet at af-

levere til Indsendelse udi Vort Rentekammer, hvorimod

de nye Rhedere sig om et nyt Sdpas skulle anmelde,

og sig derudinden i Alt saaledes forholde, som denne

Plakat indeholder og befaler. — 7) Til endydermere

Rigtighed ved slige Siipasses Udfærdigelse, og fOrend

fornævnte Rhedere Eden aflægge, skulle de for ved-

kommende Magistrat producere Maalebrev eller Attest,

saml Sd" eller Riil-Brey, hvorefter Magistraten indberet-

ter Skibels Navn og dels Dræglighed, tilligemed Skip-

perens Navn, som skal fcire Skibet; og da fornævnte

Documenter til Skibet uforbigjængeligen behOves og

ved samme maae fcilge, og Vore Undersaatters Skibe,

som allerede til fremmede Lande og Havne maatte være

afseilede, dog alligevel, endskjdndt samme ikke kunne
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produceres, med de fornodne Passe paa Forlangende 1787.

billigen bor forsynes,' saa skulle til den Ende de tvende 7. Marts,

stcirste Rhedere af ethvert saadant Skib, foruden hvis

*^^nnem i de forestaaende Artikler er paalagt at efter-

Jtomme, endnu med corporlig Eed for vedkommende
^^gistrat forsikkre, at de det udtagne Pas til intet an-

end til det Skib og til den Skipper, for hvilke de

samme have forlangt, skulle bruge, ligesom og denne

^kipper ved hans Hjemkomst med Eed haver al be-

'^''sefte, at Passet til intet andet Skib er brugt eller af

h^nnem afleveret. Skulde ellers Skipperen paa hims

Reise ved Doden afgaae, da skal den, som Skibet udi

bans Sled forer, denne Eed ved Skibets Tilbagekomst

^or Stedets Magistrat aflægge, som igjen derom deres

Attest til Vort Rentekammer haver at indsende.— Der-

som Nogen understaaer sig at udlaane, pantsætte eller

bortsælge et islandsk Pas, da skal han ikke alene b'e-

f^ie i Straf 2000 Rd., men endog desuden erstatte de

ivrige Rhedere, som ikke ere deelagtige i denne For-

^^else, al den deraf flydende Skade og Ulempe; men
skulde Nogen untlerstaae sig, noget islandsk Sijpas at

*^orfaIske, eller i andre Maader til fremmede Undersaat-

l6rs Skibe og Tjeneste at misbruge, da skal de strafl'es

derfor, som for Falsk efter Loven, hvilken Straf de og

skulle være underkastede, som saadan grov Forseelse

^irecte eller indirecte befordre, saavel som de, der

overbevises at have været vidende derom, og ikke have

^åbenbaret del. — 8) Disse S(5passe skulle ikke gjældo

uden for een Reise, dog al Hen- og Hjemreisen ansees
for een Reise, om endog Skibel, enten for at indtage
eller udlosse sin Ladning, maalle anlobe adskillige Havne,
og skal Skipperen inden 8 Dage efter hans Hjemkomst,
imod behcirigt Beviis, indlevere Passet til vedkommende
Magisirat eller Ovrighed, som derefter indsender det

t-il Rentekammeret; forsommer Skipperen det, da skal

han derfor være forfalden i 200 Rdlrs Boder. —
^) Dersom et Skib, som med et islandsk S6pas er for-
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1787. synet, paa el eller andet fremmed Sted, imedens Rei-

7, Marts, sen varer, vorder solgt og afhændet, da skal Skipperen

være forbunden, ifald sig sammesteds nogen dansk

Minister, Agent eller Gonsul befinder, Passet, efter at

han del tilforn haver igjennemskaaret og Saaledes cas-

serel, imod behørig Beviis in duplo, til dennem at af-

levere, derefter indsender bemeldte Minister, Agent eller

Gonsul ufortovet saadan Pas til Vort Rentekammer;

ligesom og Skipperen endvidere skal være forpligtet,

een af forommeldte Qvitteringer til den Rheder, som

Skibets Correspondence forer, at indsende, som samme

derpaa til Stedets Magistrat, imod bebcirig Beviis, haver

al overlevere, for derefter lil Vort Rentekammer at ind-

sendes. Men vorder gkibet solgt paa saadant Sted,

hvor ingen Vores Minister, Agent eller Gonsul opholder

sig, da skal Skipperen, i Overværelse af sine Skibsfolk,

overskjære Passet i 4 Dele, og saadanne Stykker med
Skibsfolkels vedfoiet edelige Attest, der tillige skal inde-

holde, paa hvad Sted Skibet er solgt, ufortovet lil

Gorrespondence-Rhederen indsende, som samme strax

til Stedels Magistrat overleverer, for derefter ligeledes

ort Rentekammer imod Beviis at tilstilles. — Forsom-

mer Skipperen al efterkomme hvis hannem herudinden

paalagt er, da skal han betale derfor 200 Rd. i Straf.

—

10) Skulde noget Skib, som noget- islandsk Scipas haver

erholdet, underveis forgaae, strande eller i andre Maa-

der forulykkes, og det medhavende Sopas ved saadan

Leilighed forkomme, da skal Skipperen være forbunden

udi hans derover givne Erklæring under Eed at be-

kræfte, at Passet med Skibet aldeles er borte bleven;

men skulde han, uagtet saadant Skibbrud, have reddet

Passet, da haver han sig dermed at forholde, ligesom

i næst forestaaende Artikel eranfdrt; undergaaer Skibet

med Skibsfolket ganske og aldeles, saa haver Skibets

Gorrespondence-Rheder Saadant til vedkommende Ma-

gistrat at indberette, for videre udi Vort Rentekammer

at tilkjendegives. — W) Alle disse Passe skulle være
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numererede og derudi i Bredden indfort Datum, naar 1787.
Eden af begge de storste Rhedere saavel som af Skip- 7. Marts,

peren er aflagt; ligesom Vi og allern. ville, at Vort

Rentekammer skal foranstalte, at der ved dette Golle-

8»um indrettes en Bog, hvorudi skal indfdres og anteg-

^^es, naar disse Passe udgives og igjen tilbageleveres. —
^2) Alle og Enhver uden Forskjel, enten det maatte

Være nogen af Skibsfolket, eller Andre, som beviisligen

^yxnne angive, at Nogen haver handlet imod sin Eed
Og denne Anordning, skulle nyde, og uden nogen Af-

kortning vorde udbetalt, Halvdelen af den Slraf, som
udi foranstaaende Artikler findes dicteret; men den

anden halve Deel skal være Fattigbossen ved Vort

Rentekammer hjerafalden. — Hvorefter Alle og Enhver

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg udi Vores kongel. Residentsstad KjObenhavn

den 7. Martii 1787.

Eedsformularer.

1) Naar Ladningen saavel som Skibet tilhorer Rh^-

derne. — Vi undertegnede tvende Hoved -Rhedere udi

Skibet N. N., hvorpaa vi under Dags Dato have erholdel

islandsk Sdpas fra det kongelige Rentekammer, decla-

rere og herved paa det kraftigste forsikkre, at fornævnte

Skib N. N. os og de dvrige udi det producerede Rhe-

derie-Brev anfdrte Rhedere og kongelige danske Under-

saatter alene og ingen Anden tilhore, samt at ingen

'^remmed derudi, hverken directe eller indirecte, nogen

Andeel have. — [lligemaade bekræfte vi, al dets inde-

havende Ladning er aldeles for Vores egen Regning,

uden at nogen Fremmed enten directe eller indirecte

haver nogen Andeel i den dermed fOrende Handel]. —
Endydermere forbinde vi os hermed, al vi det forbe-

meldte os meddeelte Sbpas hverken skulle udlaane,

bortleie, pantsætte, sælge, eller til noget fremmed eller

indenlandsk Skib, under hvad Prælext det være kunde,
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1787. overlade, ligesom vi og love og forsikkre, at Alt hvis

T^Marts
t)^res kongel. Majestæts allern. udgangne Plakat af

Dato 7. Marts 1787, angaaetide de islandske Sopasse

findes anordnet og befalet, af os i alle optænkelige

Maader n'6ie og fuldkommen skal vorde efterlevet og

iagttaget. Til ydermere Bekræftelse underkaste vi os,

Enhver for sig, vore Personer, Gods og Formue til fuld-

kommen Forsikkring herudinden. Saa sandt hjelpe os

Gud og hans hellige Ord.

2) Naar Skibet er udrustet til Fiskerie, lyder det

insignerede saaledes: — lligemaade bekræfte vi, at det

med samme drivende Fiskerie er alene for vores egen

Regning Sfc, ut supra.

8) Naar Skibet er befragtet til Andre: - - Vi under-

tegnede Hoved-Rhedere udi Skibet N. N., som til N. N.

er befragtet, og hvorpaa &c. [NB. det insignerede

udelades, da derfor å farte Eed aflægges af Befragterne],

4) Befragternes Eed: a) i Hensigt til iMdningen: —
Vi underskrevne Befragtere af Skibet N. N. declarere,

og herved paa det kraftigste bekræfte, at den med
samme Skib afsendende Ladning er alene os tilhorende,

saa at ingen Fremmed derudi, eller i den dermed fa-

rende Handel , hverken directe eller indirecte nogen

Andeel haver. Saa sandt hjelpe &c. — - b) Naar det

udrustes til Fiskerie: bekræfte, at det med

samme Skib drivende Fiskerie er alene for vores ee;en

Regning, saa at ingen Fremmed hverken directe eller

indirecte haver nogen Andeel derudi, eller i den deraf

udbringende Fordeel, Saa sandt hjelpe &c.

16. Marts. Forordning for Hertugdommerne m. v ang.

de islandske Kjobstæders Privilegier. Christians-

borg 16. Marts 1787. — 'Denne Forordning er al-

deles overeensstemmende med Forordn. 17. Novembr. 1786 (see

ovenfor — i § 21 sætter den Grændsenie for Reykjaviks Di-

strikt ved Hitarå — „Htitteraae") . Titelen er: „Verordnung,

I
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betreffend die Vorrechte der in Island zu errichtenden Handels-
\ 7S7,

stadte, fUr die Herzogthiimer Schles-wig und Holstein, die Herr

—

schaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona". - ^^rts

forordningen er emaneret paa Tydsk igjennem det tydske

^ancellie. Original-Aftryk hos P«pffner. Qvart-Forr. for 1787,
S- 18-23 . Rubrum hos Schou IX, 243.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsraand Le- Marts

vetzow, ang. Ægteskabs-Bevillinger. Khavn den

24. Marts 1787. — Canc. Brevb. for 1787, Nr. 563,

S. 413-4U.

P. M. Af en fra Biskop Finsen hertil under 16. Au-

gust sidst!, indloben Skrivelse, med Gjenpart af den

iniellem Hr. Khre og ham forte Gorrespondence, har

erfaret, al De under 19. Maji forhen har tilskrevet

^^m, al De herefter ikke vil tillade, al nogen Beslægtet

eller Besvogret i de lilladelige Grader bliver i Ægte-

s'^ab sammenviel, uden Deres Tilladelse, grundende

Saadant paa For. af 14. Decbr. 1775, samt Reskript lil

SWtamlraand Thodal af IS. April 1777, saa og Re-

skript af 12. Oktbr. 1764, paa hvilket sidslmeldle Re- •

skript Biskoppen og grunder sin Paasland : al fattige
.

^"olk af Aimuestand ikke behove Sliftamlmandens Til-

'iidelse dertil, men al de, efter at have betalt efter Bi-

skoppens Sigende til Hospitalet, maae af Præsien sam-

^lenvies. Da nu Forordn, af 14. Decbr. 1775 befaler

udtrykkelig, at Ægteskabs-Bevillinger i de dispensable

^i'ader skal sciges som tilforn, for end Forr. af 27. De-
cembr. 1770 og 3. April 1771 bleve udgivne, fclgelig
i Island efter Reskr. af 12. Oktbr. 1764, som i Sær-
deleshed ikke kan ansees al være ophævet ved de af

Hr. Khre paaberaabte almindelige Anordninger, og delle

Reskr. ikke melder et eneste Ord om, at Sliflamtman-

den skal udslæde saadanne Ægteskabs-Bevillinger, den

under 12. April 1777 lil Stiftamtmand Thodal ergangne

Skrivelse og er denne Sag ganske uvedkommende, som
handlende alene om Vielser i Huset, saa kan man ikke
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1787. bifalde Hr. Khres Paastand, men maa herved tjenstligst

"^i^^M^^ Dennem anmodet, at afslaae fra del Begyndte, og

lade denne Sag forblive ved det Gamle, Det kbngel.

Danske Gancellie den 24, Martii 1787.

å

24. Marts. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzovir^ ang. Odde Præstekalds Inventarium.

Khavn 24. . Marts 1787. — Canc. Brevb. for 1787,

Nr. 563, s. 413.

P. M. Ved Reskr. til Hr. Khre af 13. Januar a. p.

er Biskop Thorarensen paalagt at skaffe det Inventarii-

Qvæg in natura tilbage, som han tog med sig fra Odde

Kald til Holum, eller og al betale det efter den Priis,

som det kunde koste den nuværende Præst i Odde at

indkjobe det ; men da hati derefter har begjært at

maatle befries for at svare Rente eller Leie til Odde
Kald af det manglende Inventarii-Qvæg for de forbi-

gangne 2 Aar, i Betragtning af den overdrevne Priis,

han nu maa betale for Qvægel, som han vil anskaffe

in natura: saa skulde man herved tjenstligst have Hr.

. Khr. lilmeldet, at man efter Omstændighederne ikke

finder det billigt, at Biskoppen skal betale denne Rente

eller Leie, og kan altsaa derfor fritages; hvilket Hr.

Khr. ville behage at tilkjendegive ham. Det kongelige

Danske Gancelh"e den 24. Martii 1787.

28. Marts. Plakat (paa Tydsk) ang. islandske Sfipasse.

Christiansborg 28. Marts 1787, — Denne Plakat,

hvis fuldstændige Titel er: ..Plakat, die Islandischen See-Passe

betreffend", ledsaget af „Eides-Formulare", er overeensstem-

mende med den ovenfor anfbrte Plakat 7. Marts 1787 (ovenf.

S. 367-376), Den tydske er emaneret igjennem Rentekammerets

tydske Afdelmg. Original-Aftryk hos Hoptfner. Qvart-Forr.

for 1787, S. 25-315 Rubrum hos Schou IX, 244.

1
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Kongelig Resolution ang. Domkirkens Byg- 1787.

iiing i Reykjavik, Christiansborg den 28. Marts ^f:^^^^
1787. — 1 Rentekammerets Forestilling 20. Februar be-

mærkes
, at Stiftamtmanden og Biskoppen havde ladet besee

^^eykjaviks Kirke, som ifølge kgl. Resol. 15. April 1785 herefter

skulde være Domkirke, og den hidtilværende Skalholtske Dom-
Ifirkes Fonds overdrages til den. Resultatet af den foretagne

Besigtelse var, at en Tommerkirke i Reykjavik mentes at kunne

opfcires for 2000 Rd.
, og da Skalholts Domkirkes Fond op-

gaves til 2082 Rd. 18 Sk. Courant, vilde dette være tilstræk-

keligt, navnlig naar, som der tillige foresloges, Kirken paa

Laugarnes maatte blive nedlagt, og dens Eiendele lagte til

Domkirken. Et paa Rentekammerets Foranstaltning udarbeidet.

Overslag beregnede Opførelsen af Kirken i Reykjavik af Stok-

værk til 3776 Rd. 28 Sk., foruden ArbeidslOnj men en Kirke

af Steen ansloges til at ville koste omtrent 6254 Rd. 36 Sk.,

iberegnet Fragt og Materialier, men foruden Arbeidslon. Kam-
nieret foreslaaer derfor, da Forskjellen i Overslaget ikke var

stbrre, at lade Bygningen opfore af Steen. — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 24.

Vi bifalde allern., at den nye Domkirke, som efter

Vores Resolution af 15. April 1785 opføres paaReicke-

vig i Guldbringe Syssel, maa opfores af Steen efter

indbemeldte Overslage, saaledes, at dertil af Reickevig

Kirkes Materialier anvendes hvad som maatte være

brugeligt, eller deraf udbringes, og kan den til be-

meldte nye Domkirkes Opforelse anslagne fornodne Be-

kostning, forsaavidt samme ei kan bestrides af Skalholt

Domkirkes samt Reickevig Kirkes Fonds, tillige med

ffagten for Materialiernes Transport til Landet, samt

^^koslningen til de fornodne Muur- T5mmer- og Snedker-

Svendes Op- og Nedreise, samt Ldn, Kost og Værelse

i den Tid, de behoves til dette Arbeide, med mere, i

sin Tid, efter behcirigen documenterede Regninger, ud-

redes af Vores Kasse, dog at i bemeldte Bekostnings-

Sum skalj naar Vi paa Vort Danske GancelHes nærmere

allerund. Forestilling maatte finde for godt at befale
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1787. Laugernes Annexkirkes Forening med Reickevigs, komme

^g'^^^^ Afgang, saavei hvad Fonds bemoldte Laugernes Kirke

maatle have, som og hvad af dens Materialier kan an-

vendes lil Nytte. Christiansborg Slot den 28. Martii

i 787 \

29. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Taxt-Tarif for den kongelige Handel

i Island. Khavn 29. Marts 1787'.— idet Rente-

kammeret sender den Tarif, hvorefter KjSbmændene skulde

indtil videre drive Handel, bemærkes: at Prisen paa Cargai-

sonvarer var beregnet efter Indkjc5bs-Priis, paa Isenltramvarer

og hvad dertil htirer var paalagt 26 pCt.
,

ligesom og Prisen

paa Overdaadigheds-Varer var forhbiet med Procenter. Prisen

paa norsk Tommer var beregnet efter kjobenhavnske Udsalgs-

Priser. Ved Prisens Ansættelse paa Retourvarene var 1 Skpd.

Platfisk anseet at svare til 2 Tdr. Rug. Tariffen var paategnet

med Kammerets Approbation, saaledes lydende: „Ifblge Plak.

af 18. August 1786, angaaende den islandske Handels Frigi-

velse, dens 2. §, bliver denne Tariffe, paa forventende kgl.

allem. Approbation, herved approberet for indeværende Aar";

og anmodes Stiftamtmanden at ^^ville foranstalte den offentlig

bekjendtgjort". Rentek. Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 161H.

29. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Portobetaling for stiirre Breve.

Khavn 29. Marts 1787. — Hvorved den Bestemmelse,

som af Stiftamtmanden var bekjendtgjort i Althingsbogen *,

') Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Levetzow

ved Rentek. Skriv. 30. Juni 1787 (Isl Copieb. Litr. X,

Nr. 217}.

^ ^) kgl. Resol. 18. April 1787.

^) s. D. Rentek. Skriv, af samme Indhold til Amtmand
Stephan Thorarensen og Circulaire til alle Sysselmænd og

Landfogden, hvorved Tariffen sendes, og de anmodes om
at foranstalte dens Indhold saasnart muligt almindelig

bekjendtgjort. Copieb. sst. Nr. 1614—1632.

O see IV. B., S. 498, Anm. 1.



Rentek. Skrit. ang. Brevporto. 381

om Beregningsmaaden af den Porto, som ifblge Reskr. 8. Juli 1787.
• 1779 skulde svares af tykke Breve, approberes indtil videre, —^

—

til et endeligt bestemt Reglement for Postvæsenet kan forfattes.

Isl. Copieb; Litr. V, Nr. 1605.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- ^9. Marts,

vetzow, ang. Forpagtning af Skalholt Bispestols

Tiender- Khavn 29. Marts 1787. — stiftamtman-

den anmodes om at lade disse Tiender (over hvilke en Spe-

cification, overeensstemmende med Separations -A cten ' , ved-

lægges) opbyde paa Laugthinget indeværende Aar, for det

fftrste paa 8 Aar, paa Stiftamtmandens Approbation og under

Stillelse af en antagelig Caution ; men for den forbigangne

Tid skulde Regninger indsendes til Kammeret, ledsagede af

Stiftamtmandens Paategning. Isl. Copieb. Litr, V, Nr. 1602

—1603%

Gancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- si- Marts,

vetzow og Biskop Hannes Finnsson, ang. Præsidiet

i Synodal - Retten. Khavn 31. Marts 1787. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1787.

Canc. Brevb. 1787, Nr. 622, S. 450-452; Fogtm. VI. 4, 73-74.

P. M. Af Hr. Kherres og D, Hciiærv.^ hertil afladte

Skrivelser, den f5rste af 27. Martii a. p. og den anden

af 12. Augusil næst efter, har man ugjerne maattet er-

fare den imellem Dem opkomne Uenighed, i Henseende

til Præsidium i Gonsistorio eller Synodal-Retten, hvilket

Hr. Kherre har nægtet Biskoppen, under Formening: at

samme tilkommer Dem alene, hvorimod Deres Hdiærv.

anseer det at være fælles. — I Anledning heraf skulde

tjenstligst have Dennem til fornoden Efterretning

') see ni. B., S. 570.

s. D. Skrivelse af samme Indhold til Amtmand Thora-

rensen, angaaende Tienden af Mula-Syssel. Copieb. sat.

Nr. 1604. - Angaaende Opbydelsen see Althingsb. 1787,

Nr. XIV. 1, s. 19—20; Nr. XVII, S. 27—29j Nr. XIX,

S. 85.
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tilmeldel, at, i Henseende til Stiftamtmandens og Bi-

skoppens Forretninger ved Landemodel i Island bor

forholdes efter Loven, som befaler at Provstedomrae

skal indstævnes til Provstemode for Stiftbefalingsmanden

og Biskoppen, hvilke derfor, som Meddommere, lade

Stævning udstæde i fælles Navn, og afsige Dom i fælles

Navn, dog saaledes, at Sliftbefalingsmanden, som den

(jverste, nævnes forst, og underskriver ffirst, men
Biskoppen nævnes efter ham og underskriver sit Navn

ved Siden af hans; hvilket ligeledes iagltages ved alle

Akters Udstædelse, hvori de begge ere deelagtige, og

hvad Voteringen angaaer, da haver Stiftamtmanden, som

sidder ved Bispens hoire Side paa Landemodet, at see

til, at Alting ordentlig og skikkelig tilgaaer, saml haver

sit Votum i alle de Sager, hvilke der vorde indstævnte,

men, naar det er forbi, befatter Sliftbefalingsmanden

sig Intet med Bispen, Provsterne eller Præsterne og

deres Forretninger, med mindre ham tillige med Bi-

skoppen Noget af Hans Maj* er anbefalet. lovrigt ere

Stiftamtmændene og Biskopperne overalt coordinerede,

uden at den sidste er den forste i nogen Maade sub-

ordineret, og holder man for, at det i Henseende til

Præsidium er eet og det samme Embede, som siden

Reformationen har været dcelt imellem begge disse

Embedsmænd, saaledes, at Stiftamtmanden alene har

taget sig af og haft at gjcire med alle verdslige Forret-

ninger, og Bispen derimod besørget Alt det, som angik

det Geistlige, dog saaledes, at de begge conjunctim har

underskrevet alle ved Landemodet forefaldende Forret-

ninger. Det kongelige Danske Gancellie den. 31. Martii

1 787.

7. April. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Holum

Stift, Arni Thorarensen og Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. HoIum Bispestols Forfatning.
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Khavn 7. April 1787. — Canc. Brevb. 1787, Nr. 686, 1787.

S. 513-514. '

7. April,

^' M. Da man af Deres Hoiærv." hertil under 22.

Septbr. afladte Skrivelse med Bilager har erfaret den
store Afgang, som findes saavel i Landskylden som
Besætningen paa Holura Bispestols Gods, og man meget

finsker, at faae denne Stiftelses Gods sat i Stand igjen,

P^a det samme kunde komme til at yde det FornSdne
til dens Underholdning og den kongelige Gasse befries

for det aarlige Tilskud i Penge , sorS nu indtil videre

er bevilget dertil, saa skulde man herved tjenstligst

have Deres Hoiærv. og Hr. Amtm. tilmeldet, at man ikke

tvivler paa, at De jo paa bedste Maade drage Omsorg

for, at saa meget af foranfiirte Tilskud, som kan und-

væres fra andre Fornodenheder, bliver anvendt til Be-

sætnings-Hjælp paa Godset, og hvis De see, at der, uden

at opdrive Priserne paa Qvæg i Landet, kan blive Lei-

lighed til at faae mere Qvæg indkjebt i dette Oiemærke,

end det tilovers havende af dette Tilskud kunde række

til, ville De anmelde saadant, og tillige opgive, hvor

Oieget saaledes, som forbemeldt, kunde ventes aarlig

anvendt dertil, da man derefter vil correspondere med
det kongelige Rentekammer, at Stiftelsen, efter befin-

dende Fornodenhed og Leilighed , hertil kunde faae

nogen videre Hjælp af de sidst indkomne Collectpenge.

t^et kongelige Danske Cancellie den 7. April 1787.

Kongelig Resolution ang. Taxt- Tarif for den i«. Aprii

kongelige Handel paa Island. Christiansborg

April 1787. — I Rentekammerets Forestilling 10.

April 1787 bemærkes, at i Henhold til Plak. 18. August 1786

skulde Taxten af 1776 ophore med 1. Mai 1787, og paa de

Steder, hvor den kongelige Handel indtil videre maatte blive

fort, skulde en ny Taxt-Tarif udarbeides af Handels- Admini-

strationen for Cargaison og Retour-Varer efter handelsmæssige

Priser. En saadan Tarif var nu udarbeidet, saaledes: ^^at

Prisen paa Cargaison -Varerne var beregnet efter Indkjbbs-
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1787. Priser; at paa Isenkramvare især, med hvad dertil henhOrer,

18. April, er tillagt 25 pCt.
,
og at Prisen paa Overdaadigheds-Vare er

^-'^'^'^'^^^
bleven forhtiiet ved Procenters Tillæg — samt at Fragten for

Overreisen til Island er anslaaet for 80 Sk. pr, TcSnde Styk-

gods og 58 Sk. pr, Tde Iftst eller i Sække, og endelig, at ved

Prisernes Ansættelse paa Retourvarene er 1 Skpd. Platfisk an-

seet at svare til 2 Tder Rug", Denne saaledes udarbeidede

Taxt - Tarif indstilles fdlgelig til kongelig Approbation. —
Rentek. Norske Relat, og Resol. Prot, 68, Nr. 33.

Vi approbere allern. indbemeldte af den islandske

Handels-Administration if5lge Vores Plakat af 18. August

f, A., dens 2. Post, forfattede Taxt-Tarif over Gargaison-

og Retour-Vare til Regel for de Steder i Island, hvor

Handelen endnu i indeværende Aar fcires for Vores

Regning fra den Tid af, at bemeldte Taxt-Tarif med de

i dette Foraar herfra udgaaende Skibe til ethvert Sted

ankommer, og indtil videre. Christiansborg Slot den

18. April 1787 \

. Taxt-Tarif.

[Original -Aftiyk 2 Ark eller 8 Sider i Folio >
ligeledes trykt

blandt Anhangene til den danske (og tydske) Udgave af For.

13, Juni 1787 om den islandske Handel og Skibsfart, IV. Af-

deling, ii, S. 157—166].

Almanakker . . . . , . pr. Stk. )} Rd. 3 Sk.

120 — U - .30 —
120 — )) — 45 —

Baand, Floiels, brede . . 1 AL » - 15 —
— — middel . . 1 - » — 13 —
— — smale . . 1 — 1) — 12 —

1 Pd. )) — 3 —
Bækkener, af Messing . . 1 - » 55

Blækhorn, af Horn . . . 1 Stk. — 10 —
— med Penneknive . 1 — n — 13 —

O Denne Resolutions Indhold er communiceret den islandske

Handels- Realisations -Commission ved Rentek. Skriv. 12.

Mai 1787 (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 86)5 jevnf. ovenfor

Rentek, Skriv. 29. Marts 1787.

I

V
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Blæklader
.

Bly
. . .

"

]

Boddikker ...
Boulellier paa 1 Pot

V« -

V4 -
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Bcissekrudt, poleret

— upoleret .

^nller, med Læder-Futteral

— med Træ-Futteral

Brændeviin af Kofn, 4 Graders

— fransk . . . .

Brdd, Skonroggen, med Træet

— Skibsbrdd,

Brynestene

Byg
. .

Catluner, blaae og hvide .

' — blaae . . . .

— rode og hvide

— hvide, fine . . .

— middel . .

- — ordinaire

Caffebdnner

Edike af Viin . . .

~ af Ol ... .

Erter, med Træet .

uden Træel ,

File, store . . .

— middel . .

— smaae . . ,

Filt

FingerbOrrer . .

Flonel, rcid og sort

* * *

» Rd. 10

» — 7

— 2

— 5

1 Stk.

1 Pd.

1 Stk.

1 —
1 —
1 -
1 Pd.

1 —
1 Par

1 —
1 Pot

1 —
1 Tde

Vs-
1 — 4 -

Sk. 1 787.

— 18. April.

»

»

»

4

2

4

4

3 l/s

35

24

18

i

13

21

4«

48

Vs — 2 — 32 ~
1 Stk. »

il/— 1 Va—
1 Tde O

O — tj4 —
1 Skpe - 44 —
1 Al. » — 33 —
1 — — 32 —
1 - » - 35 —
1 — 40 —
1 — — 33 —
1 — — 25 —
1 Pd. - 30 —
I Pot — 9V2-
1 — - 4 —
1 Tde 72 -

I Kutt. » — 30 —
1 Stk. u — 8 —
1 — 5 —
1 — 4 —
1 Al. _ 33 —
1 Stk. -- 1 Vs-
1 Al. — 45 —

-i5



386 Kgl. Resol. an g. Taxt-Tawf.

1787.

18. April.

Galuner, brede . .

— småle ,

— smalere .

Garn, uldent, farvet

— Netgarn . .

— Seilgarn . .

Gryder, af Jern

Gryn, Boghvede, med Træet

— — uden Træet

— af Byg, med Træet

— uden Træet

— af Havre, med Træet

— — uden Træet

Hagel ....
Hamp ....
Hatte, til Mænd
— med Rand

— til Drenge

Havre ....

Hægter, af Messing, store

— — smaae

— af Jern, store

^ — smaae

Heste-Skoe med SQm

Humle # • •

HiJr ....
Jern, overhugget

Indigo

Kager, Taffel- .

— Peber- •

— Ræve- .

Kamme, Rede- .

— Tætte-, store

— middel

Kobber-Kjedler . . •

Kirsey

• *

»

))

I)

1 — B

I -
1 —
VttPd.

1 —
1 —
1 —
1 Tde 9

1 Kult. »

I Tde 9

1 Kult. »

ITde 10

1 Kutt. .)

1 Pd.

1 —
1 Stk.

1 —
1 —
1 Tde

1 Skpe

1 Ring

1 —
1 —
1 -
1 Gang

1 Pd. w

1 Lpd. 2

1 —
1 Pd.

IStk.

1 —
1 Pd.

1 Stk.

1 —
1 —
1 Pd.

1 Al.

Rd. 8 Sk.

4 —
— 63

— 20

— 23

— 6

— 72

— 52

— 18

»

1)

II

»

1

1)

49 —
84 —
58 —
9 —
9 —

()0 —
58 —
53 -
24 —
40 —
5 —
4 —
2 —
1 '/s-

24 —
49 -

30 —
78 —
16 —
1 '/8 -

1V»-
24 —
4 —
3 —
2 —

49 —
40 —
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Kister

Klæde, Pak ... ,

- Pyk . . . .

— Smaltvil . .

Kjole-Knapper af Metal

Vest- _ —
Kjole- — , ordinaire , .

Vest- —
Knapper, af Horn, store . -

— — smaae

— til TrOier, af Been

— — af Messing

— — af Tin .

Knappenaale, af Jern, store

— smaae

— af Messing, store

— —
. smaae

Knive, Bord-, med Gafler .

- - Folde-, store . . .

— — middel » «

— — smaae , , .

— hvide beenskaftede .

— hjortetakskaftede . .

— pokkenlioltzskaftede .

— I^egger

— Penne-, med Futteral

— — at sammenlægge

Laase, Splint-, store . . ,

— middel , . .

— — liden . ,

— trekantet, store . ,

— — middel

" — mindre

Lak, fiint . . . . . . .

— middel

— ordiaair . . , . .

Stk.

AI.

Dus.

387

4 Rd. 7() Sk.

1 - 34 —
— 90 —
— 67 —
— 20 -

» — 10 —
» — 15 —
n _ 8 —

1787.

18. April.

»

n 8

4

7

5

Brev » —

Par

Stk.

»

11

5 —
2V8—
2Vs—
2 Vt—
2V8—

II

1)

k)

»

»

-— I)

— »

— n

— »

Pd.

— 20 —
— 10 —
— 9 —
— 6Vs—
— 10 —
— 9 —
— (i —
_ 4 .

— 10 —
— (i —
- 18 —
— 13 -
_ 11 Va—
_ 29 —
— 24 —
— 20 —

1-24 —
— 80

— 40 —
25«
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Lærred, af Hdr, bred . , 1 Al. Rd. 19 Sk.

„ j3rgjj ^ 1 — » — 15Va—
— af Blaar, ^4 bred . . 1 — — 15 —
— — */* bred . , 1 — » — 13 —
— blaaslribei oe tærnet . 1 — — 26 —
— Slrie-, arov . . . , 1 — — 7V4—
— — finere . . . . 1 — — 7 Vs—

Liner, ()0 Favns 1 Slk. — 07 Vs—
— 40 Favns 1 — » — 50 —

Lod- 1 — — 34 —
— Havkais, tjærede . , 1 Pd. — 12 —

Malt, med Træet .... 1 Tde 5 — 60 —
— uden Træet 1 — 4 — 88 —

MeeL af Rus, med Træet 1 — 6

Va— 3 — \

-

V*— 1 — 48 —
— af Bvfi, — . . 1 — 4 — 88 —

V»— 2 — 44 —
_

,

V4- 1 — 22 —
Messing, blank 1 Pd. — 58 —
MjOd 1 Pot — l(j —
Naalehuse 1 Stk. — 2 —
Oblater 1000 — » 40

Pat)ir, fiint 1 Bog — 17 —
— eodl . 1 — » — 13 —
— ringe '

. . 1 — — 10 —
— eemeent 1 — » — 8 —

Plyds, effen I Al. 1 — 29 —
— blommed 1 — 1 — 39 —

Prvdsing , - . 1 Pol — KiVa—

Rask 1 Al. — 30 —
Rom . 1 Pot — 30 —
Rua . . 1 Tde 5

B • " " ^ 1 Skpe » — 60 —
Od li) aUoilAlL • * * >. • # 1 Tdp 3 - " " \j

I Kutl. » — 13V»~
— fransk 1 Tde 2 - 50 —
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Salt franoL- 1 K'nff » 1Rfl 1 1 GAi

sinaat 1 )> jg

Sarsp 1 Ål » — vto —
^«xer, ordinaire, store . . .

1 CfV
1 blK. 1) /2

— — smaae . • . i

nne, store . , .
—

— — smaae . . • — lo

^eiidug, russisk
1 A

1

1 Al. — iy —
— flamsk 1

. OU

— Ravn- . , . . . . 1 — 1 n— ly —
s^kindbmdsel ...... 1 Pd. n

1 A— 10 —
Cl-«'oknne 1 Dtk. — on —
onore, L sort 1 AI

*

i Al, » .JO —
J )) — oo —
1 —

•

— Ån —
— okrue- 1 ^

&kuf-opeiie, store 1 Cltlr1 olK. 11

— middel .... 1 » g

ophtter I Dunot 0(J —
() oplitter »

^laai 1 PH II II

Cl ^ 1 1

oleenkul I lue 1

1 — \)l —
1 Klltl. ») Q —

otene, til Haandqværne, store . 1 rar i UQ—
— — smaae 1

J — /IQ

oukker, Melis 1 rd. u
O'O 1/-.

— Kandis . .... j I> — Z4 —
f!>ynaale

1 lUi c fir
I (Hl olK. 10 —

»eebe, hvid
1 ni
1 Pd.

^ 1 y

— gron ....... — lOVs

—

oom, 5 Tomme . . . » . stort 1(10 — b\) —
^ — oo —

, 3 ^ —- ^0

— 2 — 20 —
— med Naader, store . .

1 — .39 —
' — smaae . ,

— 80 —
— Lappe- » — 18 —

1787.

18. April.
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18. April.

ANG. TaxT-TarIF.

1 Pd Rd 19 Sk.

— r reS" ....... —

—

— OKOISK })
9 1 l/o

xoDaKspiDerj lange • . . .

1 HllG
}} 15

. . « «
4

1 Pd. » V)** ——

im I Arociu *^9l/n
/s

—

IJctJl c • 1 Tde 4 5K

• .
'

. , . • • 1 Kutt QA

Traad 1 PdJ F li« HO -

1 i uafstji
j
ijæreQe Vi 10

xuiiiujervare

,

yiKllniAAn 4 /i fil A loMiijoiirfieerj iii y Aieii 1 Ål it

)) Ou /s—

— o Ul 11 "— • II 9Q

1 Stk 2 — 17 —
vn 1 yv /^l ^— miuaei 1 (^4

J 1L 24
*

V ognsRUQ, store J 11. 4« ^

fV f\ M >^— sniaac J
1
1 33

lo AWingGF J _ 1 30

1 K
' 10 — J _ wrr — ift) —

1 Z — lp 4f^

10 )\
rr 28

7 _ 1 _ »> 20

f 11 flnP pl AT* 1)

Lrogiei j
dlUl C M 99

— mioaci .... » ] J

— Smaae .... 1(1

DUi Uf dl ryi « • • < • )) ^51/0£tO /B—
dl uldll , , • . 1> 23

l> 4H

10

LsBrreds, store * , » — oiVa—
— , — mindre . n — 31V9—

Uldkarder ....... 1 Par » — 32Va—
Uldbrækkere n
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VHn, gammel 1 Pot Rd. 1(> Sk. 1787.

^ ung 1 — » — 13 — 18. April

— r5d 1 — » — 21 —
Æsker 1 Sats » - 12 —
% med Træet, 4 Dalers . . 1 Tde 5 — 45 —
— — - . . 1/2 — 2 — 8() —
^ — — . . 1 Pot » — 4 —
— — 3 Dalers . . 1 Tde 4 — 70 -

— _ _ .. . 1/2 — 2 — 50 —
— — — . . 1 Pot » — 3

— — Marts- . . 1 Tde 13 — 80 -
.

— . . V2— 7 — » —
— — — . . 1 Pot _ 9Va—
B5dker-Arbeide:

Tran-Tdnder . : 1 — 79 —
01-T(inder ........ 1— 79 —
Dito Halvtonder ....... 1 — 9 —
Ankere, hele » — 72 V2

—

— halve » — 50 -

Kuttinger, 8 Pots ...... » — 30 —
— 4 — ,» _ 20 —

Gamle Salletonder » — 40 —
Boge Halvtonder „ _ 40 —

Islandske Produkter.

1) Tor Fisk.

Grov og middel Plalfisk . . pr. Skpd. 10 Rd. » Hk.

Plat-Titlinger . . \ \ . . — (> _ 48 —
Grov og middel Hængefisk . — S — 5 —
Hænge-Tillinger .... — {) _ 48 —
Langer, virket som Rolskjær — 8 — ^ —
— — som Platfisk — 5 — 40 —

Plat-Kuller — 3 — 74 —
2) Klipfisk.

Virket paa Terreneufs Maade . — 1^^ — * •

1
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I

1787. '3) Fersk Fisk.

18. April, Torsk og Långer .... pr. 2 Pd. « Rd. IVaSk.

Kuller pr. 3 — — iVa —
Rokkeblade pr. 5 — » — IVs —
Lax . pr. 1 — » — 1*8 —

4) Ravn.

Af Torsk pr. Tde 2 — 75 —
5) Tran.

Hvid Havkais og Sæl- . . , pr. Tde 10 — \iS —
Fiske — 8 — 22 —

6) Fersk Kj5d.

Oxekjbd pr. Lpd. » IGVa—
Bedekjcid — „ — 27Va—
Faarekj(5d — „ — 25 —

7) Tallig.

Bede- eller Faaretælg i Fustager pr. Pd. » — 11 —
Oxetælg ligeledes — » — 9V»—
Stumpelælg — » — 9 —
Bede- eller Faaretælg, usmeltet — » — QVa —
Oxetælg ligeledes — » — 8 —

8) Raae Huder og Skind.

Raae Oxehuder pr. Lpd. » — 44 Va—
Faare- eller Bedeskind ... pr. Stk. » — lOVa —

9)'T6rre Skind.

Lammeskind pr. Stk. » — 8 —
Bukkeskind, 3 Pds. Vægt og derover, pr. Pd. » — 11 —

— under 3 Pd — _ 8 - -

Ræveskind, graae pr. Stk. 1 — 2() —
— hvide _ » — 82 —

Svaneskind — » — 57 —
Sælskind — » — OVa—

U)) Duun og Fjær.

Edderduun, reen pr, Pd. 2 19 —
— ureen — » — 19V2 —

Fuglefjær pr. Lpd. 1 — 18

Svanefjær pr. 100 » — 94



Kgl. Resol. ang. Taxt-Tabif. 393

11) Uld, Uldengods, Vadmel. 1787.

Uld, hvid* ...... pr.Skpd. 27Rd. 80 Sk.

— sort og meleret , . . — 22 — 25 — "

Enkeltbaands Strcimper ... 1 Par » — 13 —
^ Tomme Vanler 3 — » — 13 —
2 - - 1 _ „ _ 8 -
Vadmel , 1 Al. » — 25 —

12) Diverse Vare.

Usaltet Smbr ...... pr. Lpd- 1 _ 20 —
Smaae Hvaibarder . .

•
. . pr. Pd. » — 7Va—

Gammelt Kobber — » — 23V9—

Kongelig Resolntion ang. OverfSrsel af Reens- is. Apni.

dyr til Island. Christiansborg 18. April 1787.

— I Forestilling 10. April 1787 bemærker Rentekammeret, at

Stiftamtmand Levetzow havde i Aaret 1786 foreslaaet, at endnu

en Flok Reensdyr maatte blive sendte fra Finmarken til Island,

og tillige dermed en Finne-Familie, som skulde lære Islænderne

den i Finmarken sædvanlige Omgangsmaade med disse Dyr,

og i den Hensigt bosættes paa en af de nærmest Fjeldet be-

liggende Gaarde i Giildbiinge Syssel. Amtmanden i Finmarken

gjorde derimod opmærksom paa, at en Finne-Families Flyt-

ning næppe kunde blive til "nogen Nytte i Island, da deels

store Strækninger vare nødvendige for dem til deres Omflak-

ning, deels maatte de have Kratskov allevegne hvor de sloge

deres Telte op, deels endelig udfordredes en stor Rigdom af

Fjeldgræs; Amtmanden mente derfor, at man i Island ikke

kunde tænke paa anden Nytte af Reensdyr end den, som Op-

landsbondeme paa adskillige Steder i Norge havde, nemlig at

skyde og fange dem. Han havde imidlertid foiet Anstalt til

at kjtibe 28 til 30 Simle og 5 å 7 Gran-Oxe Reensdyr i Fin-

marken, som vilde være rede til Afskibning naar Leilighed

faldt dertil. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68,

Nr. 34.
w

Vi bifalde allern. indbemeldte Indkjbb af 30 til 35

Reensdyr i Finmarken, der blive at overfore til Island

og hensætte paa det Sted, som dertil af Vort Rente-

kammer maatte ansees bekvemt, og kan den hertil for-

1
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1787. nodne Bekostning i sin Tid, oftor documenterede Reg-

TT^^T^^ nincer, udredes af Rentekammerets Extrafonds. Chri-
18, April. ^ '

stiansborg Slot den 18. April 1787^

21. Apiii. Rentekammer-Skrivelse ti] Stiftamtmand Le-

velzow, ang. Haandværkeres Nedsasttelse i Kjiib-

. stæderne i Island. Khavn 21. April 1787. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 34.

Formedelst de Benaadninger, som ved den 12. §

af Plakaten under 17. Novbr. a. ere udlovede til de

Haandværkere, som ville nedsætte sig i de nye i Islan'd

oprettende Kjobstæder, anmelder der sig daglig her

ved Kammeret Haandværkere, med Begjæring om at

blive antagne. Vi befinde vel, at det fornemmelig

skulde tjene til Kjobstædernes Opkomst, naar et lil-

strfekkeligt Antal Haandværkere etablerede sig der, og

vi (inske Inlet heller, end at kunne befordre Kjobstæ-

dernes hastigste Opkomst; men, foruden at det falder

meget bekosteligt, at antage saadanne Haandværkere

her af Landet, og at faae dem der etablerede, befrygte

vi, at saadanne fremmede Fj^lk ikke, naar de komme
til Landet, kan finde sig i Landets Levemaade, eller at

de, bedragne i deres Forventning, igjen skulle attraae

, at gaac tilbage, hvorved baade Oiemedet blev forfeilet,

og de anvendte Omkostninger bleve spildte. Vi fore-

stille os derimod, at der i Landet maa være endeel

Haandværkere af alle Slags, om just ikke af saa aldeles

'3 Ved Rentek. Skriv. 6. Juni 1787 til Stiftamtmand Levetzow

(Isl. Copieb. Litr, X, Nr. 128) bemærkes, at der ere

folede Foranstaltninger til at fcire Reensdyr over fra Fin-

marken, derimod har man fundet overveiende Betæn-

kelighed ved at -fore Finne-Familier derover, og Over-

sendelse af Harer fra Finmarken havde stodt paa Vanske-

ligheder, saa at man havde stillet den Sag i Bero, saa

meget heller, som man havde ingen Efterretninger om de

Harer, dér vare opsendte 1784.
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fuldkommen Kundskab i deres Professioner, san dog af 1787.

saa stor, som behoves i Island, og om saadanne kunne o7"T"*T'
• April*

være at forraaae til at nedsætte sig i Kjcibstæderne,

troe vi, at det vilde falde mindre bekosteligt at komme
dem (il Rj^elp med Understotning, og dog bedre svare

Oiemedets Opnaaelse. IfOlge heraf maa vi tjenstligst

have Hr, Kherren anmodet, at ville undersoge hvad

Haandværkere der saaledes maatte findes i Landet,

hvorvidt de kunne være at formaae til at etablere sig

^ Kjobstæderne , samt paa hvad Vilkaar, hvorom vi da

udbede os Underretning, tilligemed Hr. Kherrens Be-

tænkning og nærmere Forslag efter Befindende. —
Rentekammeret den 21. April 1787*.

Kongelig Resolution ang. Henlæggelse af det ^p"^-

saakaldte Ilengigoz til Sandfell Præstekald. Chri-

stiansborg 25. April 1787. — I Foiest. 17. AprillVS?

anmelder Rentekammeret en Ånstigning fra Præsten til Sandfell

i Skaptafells Syssel
,
Brynj61fur Olafsson, om for sin Tid at

maatte nyde Indtægten af det saakaldte Hængegods (Hengigoz),

paa samme Maade som hans Formænd i Kaldet siden 1726

(Resol. 20. Febr. 1775). Dette Gods angives at bestaae af 2

Gaarde og yde aarlig Indtægt af 8 Rd. 66 'A Sk, ^ Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 39.

Vi tillade allern. herved: at Sognepræsien til Sand-

fjeid i Skaplefjelds Syssel i Island, Brynjolf Olafsen,

maa, ligesom hans Formænd i Embedel, fra den Tid

lian tiltraadte delte Kald, og saa længe han derved

forbliver, oppebære og nyde Afgiften af det Qs tilho-

rende saakaldte Hængegods. i bemeldte Syssel. Chri-

sliansborg Slot den 25. April 1787-.

M Ligelydende Skrivelse, mut. mut., til Amtmand 'Stephan

Thorarensen i Nord- og Ostei-- Amtet. Copiebogen sst.

Nr. 35.

O Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Levetzow



396 Canc. Skr?v. ang. Bevilungs-Gebyhrer.

1787. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

^TA^riiTvetzow, ang. Gebyhrer for visse Bevillinger.

Khavn 28. April 1787. — Canc. Brevb. 1787, Nr.

857, S. 664—665. — Uddrag.

P. M * Hvad ellers angaaer Bekostningen

. for de ommeldte Expeditioner i Almindelighed, saa skulde

man tjenstligst have tilmeldet, at

Facultas lestandi koster 107 Rd.

Testamenters Confirmation 45 —
Uskift Boer og Samfrænders Skifte, som

faaes under Eet naar de sciges . • . . . . 1S^ —
Opreisninger paa forældede Domme . . 13 —
Beneficium paupertatis koster Intet, og de som har

dette nyder alle andre beneficia juris i Sagen gratis.

— Men for at soulagere de islandske Undersaattere, vil

man fremdeles som hidtil sorge for, at de, som formenes

at kunne dog betale Noget, skal paa derom gj5rende

Ansøgning nyde Testamenters Gonfirmalioner for 12 Rd.

og Facultas Testandi for 25 —
Men Fattige i Almindelighed, som hidtil, gratis, naar de

soger derom og deres Fattigdom attesteres af Ovrig-

heden. Det kgl. Danske Gancellie den 28. April 1787.

2. Mai. Kongelig Resolntion ang. Opffirelse af en Amt-

mands-Bolig for Nord- og Oster- Amtet. Chri-

stiansborg 2. Mai 1787". — Efter at der i længere

Tid havde været ventileret om, hvorledes den for Amtmanden
i Nord- og Oster-Amtet ved Resol'. 12. Mai 1783 tilsagte

Embedsbolig skulde opfares af Kampesteen , af Tommer eller

af Grcinsvær, over hvilke Alternativer der vare tilveiebragte

flere Overslag, anbefaler Rentekammeret en af Amtmand Thor-

og Landfoged Skuli Magnusson ved Rentekammerets Skri-

velser 15. Mai 1787 (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 95—96).

') i det Udeladte opregnes nogle oversendte Bevillinger.

'3 kgl. Rcsol. 19. Mai 1827.
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arensen indsendt Tegning, efter hvilken den hele Bygning vilde \ 787.
komme til at koste omtrent 2500 Rd. CFoi'est. 24. April). — -^'-^
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr, 43.

^'

Vi bifalde allern., at indbemeldte til bestandig Bo-

pæl for Amtmanden i Nordre- og Osler-Amtet i Island

efter Vores Resolution af 12. Maji 1783 fornodne nye

Bygning ved Modrevalle Kloster, opfcires og indrettes

af Tommer efter den af Amtmand Thorarensen ind-

sendte Tegning og det af Bygnings Administrationen

derefter modererede Overslag; hvorefter de til denne

Bygnings Tildannelse her i Landet, dens Overforelse

til Island og dens Opreisning sammesteds, saavel som

til den herfra med Bygningen afgaaende T6mmersvends

Reise og Ophold i Landet, med videre, anslagne Om-

kostninger, omtrent 2500 Rd., i sin Tid, efter derover

indkommende Regninger, kunne udredes af Vores Kasse.

Christiansborg Slot den 2. Maji 1787^.
h

Reskript til Kamiuerherre og Stiftamtmand

Levetzow, ang. nærmere Bestemmelse af Stift-

befalingsmandens Goliations -Myndighed i Island.

Christiansborg 11. Mai 1787'^. — indholdet pu-

bhceret paa Althinget ved Stiftamtmandens Bekjendtgj5relse

26. Jmii 1787, Althingsb. s. A. Nr. iv. 5, S. 8. — Norske

Tegn. XLm, as'*—39. Fogtm. VI. 4, 96.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi ind-

kommen Skrivelse til Vores Danske Gancellie, som Os

allerund. er bleven refereret, haver Biskoppen over

Schalholts Stift, Os elsk. Hr. Hans Finsen, forestillet, at

endskjondt det ved Reskript, saavel til Riskopperne

som Amtmanden der paa Landet under 10. Maji 1737

allern. er bleven befalet: at det med Kaldenes Golla-

Denne Resolution er communiceret Amtmand Stephan Thor-

arensen ved Rentek. Skriv. 15. Mai 1787 (Isl. Copieb.

Litr. X, Nr. 99).

») Gane. Ski'iv. 12. Januar 1788.
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1787. tion paa bemeldte Island (liovedkaldene undtagen)

11, Mai. maalle fremdeles forblive derved, al de af Amtmanden

i Stiftamtmandens Fraværelse gives og udstædes, dog

at han^ skulle ved Biskopperne concurrere og drage

fælles Omsorg for , at see de vacante Kald det bedste

mueligl forsynet, og til den Ende skulle Biskopperne

til Amtmanden indsende Lister paa de fra Domkirker-

nes Skoler dimitterede Studiosis, med Attest om En-

hvers Lærdom, Levnet og Forhold, af hvilke de be-

kvenimeste kunde employeres til de vakante ringe Kald,

da Amtmanden havde at reflectere paa dem, som havde

Biskoppernes Attest, hvilken og skulde inddrages i den

af Amtmanden udstædende Goliation: saa skal du dog
to

ikke lilstaae Biskoppen nogen collegialsk Deeltagelse

eller Concurrence med Præstekaldenes Bortgivelse, men

naar Biskoppen engang har givet en Person Attest, da

ikke videre at ville reflectere paa hans Erklæring paa

Ansdgningerne , eller conferere med ham om den Per-

son og det Kald skikkede sig sammen eller ikke. Og

som Biskoppernes Instrux af 1, Julii 17/j6 tilholder, at

de skal foreslaae duelige og beqvemme Personer til

Præstekalde, paa hvilke fremfor Andre af Amtmanden

bcir reflecteres, samt at vel tilsees, at Kaldene med

duehge Personer forsynes, saa haver bemeldte Biskop

Finsen derhos allerund. anholdet, at det maatte be-

stemmes, paa hvad Maade Præstekaldene i Island skal

besætles, og hvad saavel Sliftamtmaiiden som Biskop-

perne bcir have dermed al gjore. — Thi give Vi dig

hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af saadan gjorte

Forslag, samt Vores General-Kirke-lnspections-Collegii

derover indhenlede Betænkning, allern. ville have an-

ordnet og befalet, at til de Præstekald paa Island,

hvortil Stiftamlmanden udsteder GoUalion, skal for Frem-

tiden af Biskopperne foreslaaes trende Gandidaler til

hvert Kald, hvoraf Stiftamlmanden haver at vælge een.

Og have Vi herom ligeledes under Dags Dato tillagt

Biskopperne behbrig Befaling. Derefter du dig alier-



Beskr. ang. Gollationer til Præstekalde. 399

und. haver at rette, og Os ellers allerund. al indberette, 1787.

at du denne Befaling haver bekommet. Befalendes dc-'^^J'^J^^
Christiansborg den M. Maji 1787\

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 12. Mai.

vetzow, ang. Opgivelse af Strandrettighed til Skal-

holts Kirke, Khavn 12. Mai 1787.— isi. copieb.

Litr. X, Nr. 85.

-Vi have overveiet saavel hvad Hr. Khren ved Prom.

af 25. August a. p., som hvad Biskoppen ved en å parte

Skrivelse her til Kammeret har forestillet, angaaende

Tambervalle [= J)ambarvalla) Reke, og derved befun-

den, at Biskoppen ikke har fuldkommen beviist sin

Paastand om, at den bor fdlge Schalholts Kirke, og ikke

SchalhoUs Bispestols Gods; men naar vi tilligfJ betragte,

at der i Almindelighed er Præsumlion for, at ethvert

Itak eller Serviius in fundo alieno tilhorer Kirken, saa

paa Grund deraf, samt formedelst de Vanskeligheder

vi see at del ville medfore, anderledes at afbevise Sa-

gen paa begge Sider, frafaldes Paaslanden om denne

Reke-Rellighed paa Bispestolens Godses Side; hvilket vi

ikke skulle undlade al formelde Hr. Khren til tjenstligst

Gjeusvar, samt videre Bekjendlgjorelse for Biskoppen,

ligesom ham og maatte tilbage betales hvad Afgift hid-

til maatte være hævet ved Sysselmanden til den konge-

lige Kasse, og som ham derefter kan tilkomme. Rente-

kammeret den '12. Maji 4787.

Rentékammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 12. Mai.

Thorarensen, ang. Pasvajsenet i Island. Khavn

12. Mai 1787.— Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 79.

Paa Hr. Aratm.' Fofespdrgse! ved Prom. af 9.Septbr.

') Reskripter ad manclatum af s. D. ere emanerede til begge

de islandske Biskopper, Norske Tegn. XLIII, 39^—40;

det til Biskoppen i Skalholts Stift emanerede Reskript er

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1787.
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a. p. angaaende hvad Aarsager der kan ansees gyldige,

for at erholde Ovrighedeiis Pas til at reise ud af Lan-

det, formeldes til Gjensvar: at Almuesfolk af begge

Kjcin ikke b'6r gives Tilladelse, uden i Tilfælde at de

ville lære Haandværker, eller om det for deres Velfærds

Skyld skulde være fornOdent, hvilket de da maae op-

lyse for Ovrigheden, saavel som naar de foregive, at

de vil lære Haandværker, da hvilke, og hvad Adgang

de have til at vente al blive antagne her; og i Hen-

seende til Betjentere, da kan hverken agtende Ansc5g-

ninger eller Forsiage antages som gyldige Aarsager til

at begjære Pas, siden deres Anliggende, uagtet de ere

fraværende, kan komme ved skriftlig Foredrag i lige

fuld Betragtning. Rentekammeret den 12. Maji 1787.

16. Mai. Kongelig Resolution ang. Udfærdigelse af

Skjfider for det bortsolgte Skalholtske Jordegods.

Christiansborg 16. Mai 1787. — Uagtet kuns en

Deel af det skalholtske Jordegods var bortsolgt, ansaae Rente-

kammeret det dog for ønskeligt, at Skj tider derfor maatte ud-

stædes, og det erindrer om, at slige Skjdder pleie at under-

skrives af Kongen, da hver slig Eiendom bliver afliændet ifolge

en speciel kongelig Resolution (Forest. 8. Mai). — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 48.

Indbemeldte Skj5der paa Schalholts Bispestols og

Skoles Jordegods, der efter Vores Befaling og de ifdlge

samme bekjendtgjorle Gonditioner af 27. April 1785

ved offentlige Auctioner bortsælges, blive, naar de i

sin Tid udfærdiges, at fremlægge til Vores Underskrift.

Christiansborg Slot den 16. Maji 1787.

18, Mai. Plakat ang. Forsigtigheds-Regler mod Kopper

og Mæslinger i Island. Christiansborg 18. Mai

1787\ — Findes kun anftirt som publiceret paa Althinget

iO Plak. 27. Mai 1803^ Plak. 20. Juni 1838.
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blandt Bilagene til Forordn. 13. Juni 1787 (Althingsb. 1788, 4787.
Nr. -3. 1, S. 4). Siell. Reg. for 1786 og 1787 (77), 723—725; ig. Mai.
Rubr. med Henviisning i Norske Reg. 51, 520. Original-Aftryk ^"^^^
bos HGpfiher. Qvart-Forr. for 1787, S. 50- 54^ Schou IX,

251—254. Uddrag (§§ 1-71 trykt som Bilag IV til den

danske Udgave af For. 13. Juni 1787, S. 23—25. — Islandsk •

Oversættelse: j^Auglysing um {)ann fyrirvara, sem hafa å, til

a?) koma i veg fyrir, a& svo miklu leyti mtigulegt er, a& b61u

Og flekkus<5tt komist ekki lit å Island", ogsaa kun 1—7,

trykt som Bilag iv til den islandske Udgave af den nævnte

Forordn. 13. Juni 1787, S. 81—83.

Plakat, anlangende de Præcautioner, som skal iagt-

tages, for saavidt mueligt at forekomme, at ikke Borne-

kopper og Mæslinger skal indsnige sig i Island.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V. Som Os

allerund. er bleven foredraget, hvorledes Bornekopper

paa Vort Land Island ved uforsigtig Omgang skal være

indforte, til stor Odelæggelse for Indvaanerne, saa have

Vi, til saadant Onde for Fremtiden at forekomme, her-

med allern. funden for godt, Fdlgende at anordne og

befale:

1) Alle Skippere, der for Fremtiden agte at beseile

Island, skal det være strængelig forbudet at antage

nogen Matros eller fore nogen Passageer til bemeldte

Island, som nylig haver hafl Børnekopper elier Mæslin-

ger, eller som ikke sex Uger i det mindste haver været

frisk og ude, siden han overstod Sygdommen. Skippe-

ren skal ogsaa gjbre sig fuldkommen forsikkret om, at

ingen af de Sengeklæder, saadan Matros eller Passageer

haver brugt, medens han laae i Kopper eller Mæslinger,

kommer inden Skibsborde; ikke heller maa han imod-

tage nogen Slags Klæder at overfdres til Landet efter

saadan En, som haver haft Bcirnekopper eller Mæslinger,

og kan være d6d i dem. — 2) Enhver saadan Skipper

skal desuden være forpligtet at afgive sit edelige Vid-

nesbyrd under Haand og Segl paa Toldboden, inden

han der kan blive klar, at han ingen Matros, Reisende
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4787. eller Klæder, som meldt er, haver inden Skibsborde,

18. Mai. hvilket Vidnesbyrd eller Forklaring Controlleuren paa-

legner at have seet og samme desuden med Told-

seiglet bestyrker. Skulde Udseilingen skee fra et Sted,

hvor ingen Toldbod er, saasom fra Altona, skal Skip-

peren aflægge sil edelige Vidnesbyrd for Stedets Ov-

righed, der skal være pligtig under Haand og Seigl at

give ham det beskreven; skeer Udseilingen fra et

udenrigs Sted til Island, skal ForanfOrte skee for og af

den paa Stedet værende danske Gonsul. ~ 3) Naar

Skipperen ankommer til den i Island bestemte Havn,

skal han der, naar han opviser sine 5vrige Documenter

og Pas, strax og tillige overlevere meerbemeldte For-

klaring, saaledes indrettet som forhen er befalet, til

Vedkommende imod Beviis, og sendes da samme Do-

cument ufortovet til Stedets Sysselmand, som igjen til-

stiller vedkommende Amtmand det. Med hvert Aars

sidste Skibe forsender Amtmanden alle disse Docu-

menter, han dette Aar haver indsamlet, til Vores Rente-

kammer, paa det derved kunde erfares, om Skipperne,

som have faael Passer, have efterlevet hvad angaaende

de afgivende Vidnesbyrd er befalet. — 4) Befindes

nogen Skipper at komme til Island, uden at have saa-

dant af ham selv udgivet Vidnesbyrd eller Forklaring

paalegnet og bestyrket med forhen anbefalede Certifi-

cater fra det Sted, hvor han sidst er gjort klar, skal

han bade 5 Rd. til den BSygds Fattige i Island, hvor-

til han er bestemt, eller, om han haver Pas lydende

alene paa Fiskefangst, da til det Steds Fattige, han f5rst

s5ger til, hvor han bor forevise sine medhavende Do-

cumenter. Saasnart Sysselmanden fra Kjobmanden, eller

fra hvilken Anden dette maatte være, bliver underrettet

om saadan indtruffen Mangel, anstiller han strax der-

over et lovligt Forhor, udi hvilket Skipper, Styrmand

og det ovrige Mandskab, under deres corporlige Eed

skal forklare, om ikke nogen Matros eller Reisende

haver været taget ombord og kommet med dem til
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Landet, som nylig have haft Smaakopper eller Mæslin- <787.

ger, eller om ikke Klæder ere modtagne eller findes 18. Mai.

ombord efter saadan En, for at indsendes til Landet.

Skulde En eller Anden af dem ikke triste sig til at

aflægge saadan Eed, eller Noget mærkes i deres Ud-

sigende, som kunde give Mistanke og Formodning om,

at nogen Forseelse maatte være begaaet, fortsætter Sys-

selmanden paa det alvorligste UndersOgningen; men

opdages derved nogen vitterlig Forseelse at være be-

gaaet imod hvad derom er anordnet, bcir Skipperen,

foruden ommeldte 5 Rd., ydermere bbde til fornævnte

Fattige 10 Rd Er da ved Unders(3gningen opdaget,

at Nogen paa Skibet har til Koieklæder de samme, han

forhen har lagt i Kopper eller Mæslinger udi, skal disse

Klæder strax i Sysselmandens Overværelse sammen-

pakkes og nedsænkes i Havet. — 5) Angribes Nogen

af Kopper eller Mæslinger, efter at Skibet er kommet

til Soes, tilkjendegiver Skipperen Saadant, det fiirste

han kommer til Island, paa det al muelig Forsigtighed

derved kan iagttages til at afværge, at ingen Smitte

deraf skal foraarsages. — 6) Paa Landet foies den al-

vorligste Foranstaltning og Opsigt, at ingen af Indbyg-

gerne komme ombord paa saadant Skib, i hvilket Kopper

eller Mæslinger have været; og skulde enten noget

inden- eller udenlandsk Skib af Nod sbge Havn i Is-

land, skal Skipperen, saasnart Skibet i Havnen er bjer-

get, give tilkjende, om han enten haver eller nylig haver

haft Smaakopper eller Mæslinger indenborde, paa det

al muelig Forsigtighed kan bruges, paa den Maade, som

forhen er anfort. Tager Skipperen herudi Fors5mmelse,

betaler han 100 Rd. Mulkt til det Thingsogns Fattige,

hvorhen han fiirst s(5ger. — 7) Doer Nogen ombord af

Kopper eller Mæslinger, skal Liget, med de Klæder, den

Syge har baaret paa sin Krop, og de Sengeklæder, han

har lagt paa, lægges i en Kiste og synkes i Havet. —
Thi byde og hermed allern. befale Vi Vore Grever, Stiftbe-

falingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdom-

26*
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4787. mere,[Lauginænd, Præsidenier, Borgemestere og Raad,

"^^^^^^^ Fogeder og alle Andre, som denne Vores Plakat under

Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa

behorige Steder til Alles Efterretning strax lader læse

og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores kgl. Residence-Stad Kjobenhavn den 18. Maji 1787.

r

26. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Helligdags-Anorduiiigeriies Overhol-

delse. Khavn 26. Mai 1787^ — Canc. Brevbog

for 1787, Nr. 1100, S. 822-824.

P. M. Af en fra Biskoppen over Schalholts Stift,

Hr. Hans Finsen, hertil indkommen Forestilling med

Bilager har man erfaret, at Hr. Khr. ved en Resolution

af 23. April f. A. bar reprimanderet Domkirkepræsten

Hr. Gudmund Thorgrimsen, fordi denne ifølge Sabbaths-

Forordningen for Island har angivet 3 Personer, som

om Helligdagene gjorde Reiser medens Gudstjenesten

holdles, hvilken Resolution De har sendt aaben til

Landfogeden, med Befaling at tilstille Præsten samme.

— Vel er det saa, at Postbudet maa reise fort uden

Forskjel paa hellige eller s6gne Dage, og at De kan gjcire

saadan Indretning med Postens Tour, som De finder

fornødent-, men, da Præsten havde Åarsag til at tvivle,

om ikke Postbudet gjorde Reise paa egen Haand, fordi

det afvigede fra den sædvanlige Posttour, og han ved

.Forordn, af 12. Martii 1735 er forpligtet til, ei alene at

angive Enhver, som reiser om Sondagen, men ogsaa

til at attestere paa sin Samvittighed, at han ei veed

Flere dertil at være skyldige: saa var Præsten sat i

Forlegenhed med dette Postbuds Reise udenfor sin or-

dentlige Tour, og er det ei at undre over, at han vendte

sig efter Forordningens Bydende med sin Anmeldelse

O Canc. Skriv. 29. Juli 1786.

I
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ligefrem til Landfogeden, hvis Sag det havde været at HST.
uudersoge, oin Postbudet, som Præsten tilkjendegav, 26. Mai,

ikke havde været paa nogen ordentlig PosUour, og der-

®*^ler at domme, om Helligbrode havde Sted, eller. ikke.

Efter slige Omstændigheder finder man ikke, at Dom-
kirkepræsien haver gjort andet end hvad han burde,

ved at anmelde Postbudet Sigvalde Sæmundsen for

Landfogeden, som skyldig i Helligbrode, fordi han paa

forrige Aars Palme-Sbndag gik Laugarnes Kirke forbi,

Og tilsidesatte Gudstjenesten, da han dog, saavidt Præ-

sten kunde vide, ikke dengang haver været paa nogen

ordentlig Posttour. Ikke heller seer man, at Domkirke-

præsten har forseet sig med Anmeldelsen af Expressen

Markus Jonsson, tilHge med Olafur Bjarnason, som skyd-

sede ham, da de droge bort fra VidOe, medens det ,

ringede sammen og Tjenesten begynder, allerhelst da

det alligevel beroede paa Ovrighedens nærmere Kjen-

delse, om Bcider skulle derfore være at erlægge, eller

ikke. — Som Domkirkepræsten saaledes haver haft An-

ledning nok til de gjorte Angivelser, saa finder man

derimod Hr. Khv* Omgang i denne Sag upassende, ei

alene saavidt De selv umiddelbar tillægger Præsten en

Reprimande, isledetfor den, om ham tilkom samme,

burde været skeet igjennem Biskoppen, men endog at

De udsætter den af Kongen anordnede Politiemesler,

nemlig Landfogeden, fra Sagens Behandling. — Ved at

tilkjendegive Dennera Saadant, maa man tillige have

Dem erindret om, for Fremtiden ikke at behandle Præ-

sterne ved Deres Udtryk paa en Maade, der passer sig

saa lidet med Deres Værdighed, og det Embede, som

er Dem betroet. Det kongelige Danske Cancellie den

26. Maji 1787 ^

'3 Gjenpart heraf er commiiniceret Biskoppen i Skalholts

Stift j Hannes Finnsson, ved Canc. Skriv. s. D. (Brevb.

sst. Nr. 1104, S. 825—826).
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4787. Plakat ang. Opmnntringer for Fiskerie under

'J:^ Island. Christiansborg den 6. Juni 1787\ —
Findes kun anfort som publiceret paa Althinget blandt Bilagene

til Forordn, om den islandske Handel og Skibsfart 13. Juni

1787 (Althingsb. 1788, Nr. 3. 1, S. 4). — Emaneret igjennem

General-Landoeconomie og Commerce-Collegium. Original-

Aftryk hos HOpffiier. Qvart-Forr. for 1787, S. 70-77^ Schou

IX, 255-260. Uddrag CS§ 1—14) trykt som Bilag VII til

den danske Udgave af For. 13. Juni 1787, S. 45—48. — Is-

landsk Oversættelse: „Auglysing um nokkrar almennar upp-

iSrfanir og styrk fyrir skipa utgj^rb til fiskiveiba å Islandi",

ogsaa kun §§ 1— 14, trykt som Bilag VII til den islandske

Udgave af bemeldte For. 13. Juni 1787, S. 103—107.

Plakat angaaende nogle almindelige Opmuntringer

og Understolleiser for Skibes Udrustninger lil Fiske-

fangst under Island.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vi ved Plakaten af 18. August f. A,, dens 16. Post,

have tilsagt Vore troe og kjære Undersaatter visse Op-

muntringer for Fiskefangsten under Island, saa ville Vi

og herved, for paa alle muelige Maader at befordre

denne vigtige Næringsvei, allern. nc5iere have bestemt

og anordnet, som fcilger:

1) Alle og enhver i Vore europæiske Stater Bo-

siddende, som derfra ville udruste indenlandske, dem
selv eller andre Vore Undersaatter tilhørende Skibe til

Fiskefangst under (sland, kan for det forstå i 10 paa

hinanden folgende Aar fra denne Vor allern. Plakats

Dato af, vente sig godtgjort en Udrustnings -Præmie af

10 Rd, pr. Gommercelæst af Skibenes Drægtighed fra

15 indtil 30 Gommercelæster af ethvert Skib, naar de

derom betimeligen melde sig, da Præmien indtil videre

ikke udsættes uden for 600 Gommercelæster hvert Aar,

og saaledes bliver bevilget dem, som fcirst derom melde

sig; dog skal de Rhedere, som vil forbinde sig til at

O Plak. 30. April 1791 og 28. Febr. 1798.
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vedblive deslige Udrustninger i flere paa hinanden fcil- 1787.

geade Aar, gives Fortrin ved disse Præmiers Uddeling. 6. Juni.

2) Denne Udrustningspræmie kan desuden ventes

3t vorde vedkommende Rhedere forskudt, som derom

henvende sig til Vores Finants-Collegium, naar de tillige

kunne stille Sikkerhed for, at den Udrustning, for hvil-

ken Præmien forskydes, virkeligen skal vorde iværksat

og fuldbyrdet inden en vis Tid, som af Vores Finants-

Collegium nærmere bestemmes efter Præmiens Udbe-

taling. — 3) De Skibe, som bruges til saadan Fiskefangst,

bOr, naar Præmien derfor skal kunne æskes, væreved-

biirligen indrettede og udrustede dertil, hvorom Rhe-

derne ved deres Skibes Rortseiling maae forsyne sig

med de fornodne Beviisligheder. Rhederne maae og

forsyne dem med de i Vores Plakat af 18. August f. A.,

dens 7. §, anbefalede islandske Passer, i hvilken Hen-

seende de uvægeriigen bor rette dem efter hvad om

disse Passer er eller bliver anordnet. — 4) Paa det

Vi kunne være forvissede om denne Præmies hensigts-

mæssige Anvendelse, skulle Rhederne ligeledes, for at

kunne æske samme, lade deres Skibe udseile fra Ud-

rustningsstedet i det seneste den 24. April, for at drive

Fiskerie paa Havet i to Maaneder, eller til Julii Maaneds

Udgang, med mindre de i kortere Tid kunne gjore til-

strækkelig Fangst. Om denne Tid, som de saaledes

fiske, maae Rhederne ved at tilbagesende Passerne,

forskaffe de fornodne Beviis,' ved edeligen bekræftede

Udtog af deres Skibs-Journaler, og naar de tillige have

ladet deres Skibe overfore Ladninger til eller fra Is-

land, maae de desuden forsyne dem med Attester fra

de Havne i Island, hvor de have losset eller ladet, i

hvilke Attester deres Ankomst og Afseiling derfra mel-

des ved Dag og Datum. — 5) Dog skal det være de

Skibe, som saaledes udrustes paa Fiskerie, uformeent,

saavidt de paa Udreisen kunne have Rum tilovers fra

de til Fiskeriet hcirende Forn5denheder, saavel som paa

Hjemreisen fra deres Fangst, at indtage, saavel til som

j
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<787. fra Island, Handelsvare og Fragtgods, samt Reisende,

6. Juni. der ere forsynede med de behorige Passer; i hviltet

Fald de nyde alle de i Plakaten af 18. August f, A.

bestemte Friheder, imod at de iagttage de ellers for

denne Beseiiing allerede fastsatte eller herefter fast-

sættende Regler. — 6) Saasnart en Skipper haver fuld-

endt sin Fangst, eller naar han ellers fra Tid til anden

finder det fornddenl, staaer det ham frit for at indldbe

i hvilken Havn i Island han vil, samt med Grundeierens

Minde at iorre og tilvirke de fangede Fisk paa be-

qvemme Steder paa Landet, hvor han helst vil og kan,

hvori Ovrigheden i behcivende Tilfælde paa lovlig Maade

skal være ham behjelpelig. — 7) Ligeledes skal det

være saadanne Fiskende uformeent, at leieFolk ilsland

til Hjelp ved deres Fiskerie og Fiskevirkning, samt at

tilkjbbe sig af Indbyggerne Fisk eller andre af deres

Vare; alene at de i saa Fald holde dem de om Han-

delen med Indbyggerne i Almindelighed foreskrevne

eller herefter foreskrivende Regler efterrettelige. —
8) Videre forundes saadanne Fiskende Frihed til at

sende Fiskeladninger direcle fra Soen, eller fra hvilken

islandsk Havn de ville, lige lil Middelhavet, eller til

hvilken anden udenrigs Havn og Stæd, de selv ville,

samt til Vore vestindiske Oer, saafremt og for saavidt

de lil saadan Handel ellers ere berettigede. De maae

og i saadanne Tilfælde være forsynede med de be-

hovende algierske eller vestindiske SOpasse, og holde

dem de i den Henseende foreskrevne Regler efterrette-

lige, samt iagttage, naar de komme til Vore vestindiske

Oer, de subsisterede Anordninger eller de Foranstalt-

ninger, som, i Henseende til Handelen og de i Vest-

indien erlæggende Afgifter, allerede ere eller herefter

vorde foiede. — 9) Naar de derimod gaae tilbage til

nogen Havn i Vore europæiske Stater, skal deres med-

bringende Fisk, hvad enten de tilsidst ere komne fra

en islandsk Havn, eller lige fra Fiskeriel, ansees fuld-

kommen for at være ;ea islandsk Produkt, og derfor
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nyde de i Plakaten af 18. August f. A., den 10. §, for . 1787.

saadanne Vare bestemte Toldfriheder. Det samme skal 6. Juni.

og finde Sted i Henseend e til den mueligen fra frem-

'nede Steder, hvor de have villet sælge deres Ladning,

'gjen usolgt hjembringende islandske Fisk og Fiskevare,

3lene at Skipperen og Styrmanden i dette Tilfælde

edeligen bekræfte, at disse Fiskevare enten forhen ere

udforte fra en islandsk Havn, eller fangede under Is-

land. — iO) De paa Fiskerie under Island udrustede

Skibe skulle, ligesom alle andre fra og til Island gaaende

Skibe, ifblge Vores Plakat af 18. August, dens 6. Post,

for det forste i tyve Aar være aldeles befriede for

Lastepenges Erlæggelse i Vore samtlige europæiske .

Staters Havne, ligesom og de Skibe, som paa Hen- eller

Tilbagereisen seile forbi Cap finis terræ, skulle i samme
Tid være fritagne for de Slave Laste- og Ranconspenge,

som Skibe paa denne Fart ellers, erlægge*. — li] Lige-

som de til Fiskeriet under Island brugende Skibe ikke

uden Rhedernes Tilladelse, det være sig i Krigs- eller

Fredstider skulle anholdes, eller anvendes til andet

Brug end det, hvortil de af Bierne ere bestemte, saa

skulle og de hver Gang fra Fangsten tilbagekommende

Folk, saameget mueligt er, forskaanes fra Udskrivning

til Vores Sotjeneste, naar de ere forsynede med Be-

viser fra Rhederne, at de ere antagne til nye Reiser.

Dog bor saadanne Attester, til at forekomme Misbrug,

være bekræftede af det Steds Ovrighed, hvorfra Ud-

rustningen skeer, og hvor den Medrheder er bosiddende,

som besorger Udrustningen , naar samme skeer for et

Interessentskabs Regning. — 12) Alle Gommandeurer,

Skippere og Skibsfolk, som ere antagne til at fare med

de til dette Fiskerie udrustende Skibe, og derom med-

fare behOrigen attesterede Beviser fra vedkommende

Rhedere, maae, naar de i -saadant Ærende foraarsages

at reise til Lands til noget Sted i begge Rigerne, saavel

';) kgl. Resol. 6. Oktbr. CCiicul. 30. OktbrJ 1790.
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1787. som i Vore tydske Stater, upaatalt have Frihed til at

6. Juni. benytte dem af hvad Befordring de bedst kunne be

komme, uden at være bundne til Anordningerne om

Vognmandsvogne og den sædvanlige Skyts. Saa maae

de og overalt passere frie, naar de med foranfOrte af

vedkommende Øvrighed paategnede Beviis fra Rhederne

godtgjcire, at de enten reise til Skibets Udrustningssted

for at tiltræde deres Tjeneste, eller hjem igjen, naar

deres Tjeneste eller Forretninger for den Gang ere

fuldførte. Dog have de, hvad Kjobenhavn angaaer,

naar de reise derfra, desuden at forevise Rhedernes

Pas for Ober- Præsidenten, som samme uden Betaling

paategner, hvorefter de da passere ubehindret, alene

at de holde sig de Forsigtighedsregler, som ere eller

blive foreskrevne i Anledning af indtræffende Qvæg-

syge, eller andre smitsomme Sygdomme, vedborligen

efterrettelige. — 13) Hvad Sofarende eller Haandværks-

folk, der maatte indkomme fra fremmede Steder til

Arbeide og stadig Brug ved Skibe eller Udrustninger

til dette Fiskerie, maae, saa længe de bruges til be-

meldte Arbeide og derved forblive, have samme Rettighed

og Beskyttelse, som Vore egne her bosatte Undersaatter,

uden at maae i nogen Maade, hverken af Laugene eller

nogen Anden, hindres i deres Arbeide eller tages der-

fra. De maae og, saalænge de fare paa disse Skibe

eller staae i Udredernes faste Tjeneste, saavel som

deres i Vore Riger og Lande boende Hustruer være

forskaanede for borgerlige Besværinger, saalænge de

ikke drive nogen anden borgerlig Næring. — 14) Vi

ville og allern., at Vore i fremmede Havne og Handels-

stæder ansatte Gonsuler eller Vice-Consuler skulle vise

al Omhu for disse Vore Undersaatters mueligen der

indlobende Skibe, samt al muelig Beredvillighed i at

gaae dem tilhaande med alle Slags Efterretninger eller

Tjeneste, de kunne beh5ve og forlange, endskjondt det

ellers staaer Rhederne frit for at bruge hvilken Gora-

missionair de ville til deres Ladningers Salg. — Hvor-
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efter Vedkommende sig allerund. have at rette og for-

holde. Thi byd e oe befale Vi hermed alle Vedkom-
Daende, som denne Vores Plakat under Vores General-

Land-Oeconomie og Commerce-GoUegii Seigl tilskikket

vorder, at de samme paa behorige Steder offenlligen

lil Alles Efterrelniug straxeu lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Besidentsstad Kjobenhavn den 6. Junii 1787.

Kongelig Resolution ang. Oprettelse af Vester- ^- ^^"i-

Amtet i Island. Christiansborg 6. Juni 1787.

— Stiftamtmand Levetzow havde 1785 indgivet Forslag om,

at hver af Landets 4 Fjerdinger fik sin Amtmand. Derimod

blev indvendt: at det vilde blive vanskeligt at udstige de Pa-

pirer som horte til hvert Amt, af det almindelige Lands-Archiv
5

at enhver af Laugmændene fik med 2 Amtmænd og Skalholts

Bispestol med 3 at bestille, at Amtmændene have Sæde i Over-

retten og enhver af dem efter Anordningerne skal præsidere i

sit Amts Sager. Derimod anftirtes til Fordeel for Delingen, at

den vilde lette Almuen Henvendelsen til Amtmanden; at An-

ordningerne, især om nyttige indretninger, vilde lettere og

nbiagtigere iværksættes, urigtige Angivelser om Jorders Be-

skadigelse, Forbedringer m. v. forebygges, Politiet sættes i

bedre "Virksomhed, o. s. v. — Commissionen for Islands al-

mindehge Væsen tilraadede for det forste Oprettelsen af et

nyt Åmtmandskab j^aa Vesterlandet ; dette fik nemlig 2 Kjf5b-

stæder, og ansaaes med Hensyn til Fiskerie og Handel ((Ulige
,

vigtigere end Osteriandet" (ForestiUing 29. Mai). — Rentek,

Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 54. — Indholdet af

denne Resolution, saavidt angaaer Oprettelsen af det nye Amt,

er publiceret i Tillæg til Althingsbogen 1787 , ved Bekjendt-

gjcirelse fra Amtmand Olaf Stephansson, dat. „Indreholm den

14. Septerabr. 1787" (Althingsb. s. A. S. 44).

,Vi bifalde allern., at i Henseende til den ved Vores

Forordn, af 15. Mai 1770 og Resol. af 1% Mai 1783

bestemte Inddeling af Amterne i Island, maa for del

fcirste foretages folgende Forandring: at nemlig Islands

vestre Fjerding gives en egen Amtmand, al Stiftamt-

1787.

6. Juni.
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1787, manden, Vores Kammerherre Levetzow beholder frem-

6. Juni. deles, som Amtmand, sondre Fjerding lilligemed Skapte-

fjelds Syssel af osire Fjerding, og Amtmand Thorarensen

den ovrige Deel af Ostre Fjerding , samt hele nordre

Fjerding. Og have Vi allern. udnævnt Amtmand Ole

Stephensen til Amtmand i vestre Fjerding eller Amt,

og for saadan hans Tjeneste tilstaaet ham at nyde af

Vores Kasse en aarlig Gage af 730 Rd., nemlig foruden

den ham ved Vores Resol. af 12. Maji 1783 forundte

Pension 400 Rd., et Tillæg af 330 Rd., -der tilsammen

udgjor et lige Belob som har været ham , som forhen

Amtmand over Nordre- og Oster-Amt, tillagt i Gage og

Penge -Tillæg, hvorimod han bliver pligtig at tage sin

Bopæl i Grbnnefjbrds Kjbbstæd i bemeldte Fjerding, og

fiilger den for ham paa dette Embede udfærdigede

Bestalling, med Vores Underskrift forsynet, herhos til-

bage. Christiansborg Slot den 6. Junii 1787*.

O Ved Rentek. Skrivelser 12. Juni 1787 er Oprettelsen af

Vester-Amtet communiceret Stiftamtmanden i Island, Amt-
manden i Vester-Amtet, Amtmanden i Nord- og Oster-

Amtet, Cancelliet, Finants-Kasse-Du-ectionen
,
Landfogden

i Island j
Commissionen for Islands almindelige Væsen og

Handels-Kealisations-Commissionen (Isl. Copieb. Litr. X,

Nr. 148—155); den FOrstnævnte tillægges Ordre at ud-

sondre og aflevere alle Documenter og Protocoller fra 1770

af, som kunde vedkomme Vester-Amtet, og da Stiftets

Amtssegl var hlevet ubrugeligt, sendes nu et nyt, ligesom

et ayt Amtssegl opsendes til Vester-Amtet. — Ved Rentek.

Skriv. 11. August 1787 Cisl- Copieb. Litr. X, Nr. 311—
312) tillades, at hver af Amtmændene paa sin Side ud-

nævner en Mand til at gjennemgaae Archivet og sondre

fra hvad der horte til Vester-Amtet, efter en in triplo for-

fattende Specification; og skulde disse tillige være bemyn-

digede til at antage en Person' for at afskrive det ni5d-

vendige, men saaledes, at Udgifterne derved i det Hele

ingenlunde maatte overstige loo Rd.
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Rentekammer Skrivelse til Landfoged Skuli ^787.

Magnusson, ang. Udbetalinger efter Stiftamt- .^J^
mandens Requisitioner. Khavn 6. Juni 1787\
— Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 134.

Efter Skrivelse fra Hr. Khérre og Stiftamtmand

Levetzow have vi erfaret, hvorledes Hr. Landfogdea

undslaaer sig for at udbetale af Jordebogs-Kassen hvad

Stiftamtmanden requireror til at bestride en og anden

det publique eller den kongelige Tjeneste vedkommende

Udgift, paa Grund af, at Hr. Landfogden dertil mangler

Udgifts-Ordre her fra Kammeret. — Vel er det saa, at

Intel kan passere til Udgift i Jordebogs- Regnskaberne,

uden at derfor fremlægges behbrige Udgifts- Ordres,

men da muelige Tilfælde, som ikke kan forudsees her

ved Kammeret, kan gjore nddvendigt, at Udgifter maae

skee til at befordre Hans Maj*' Tjeneste eller det Al-

mindeliges Tarv, og deri ikke bor skee Ophold af

Mangel paa behbrig Udgifts -Ordre, som ikke kan er-

holdes fcir end i det paafolgende Aar: saa ville Hr.

Landfogden for Fremtiden imod Hr. Kherrens Requisi-

tion og Quittering udbetale hvad Udgifter han maatte

beordre, hvorefter De ville ved forste Leilighed ind-

sende Regning her til Kammeret, bilagt med Stiftamt-

mandens Requisition og Quittering, da det derefter skal

blive beordret til Udgift, men imidlertid skal Belcibet

passere som en uapproberet Udgift under Beholdningen

i Deres Regnskab og EKlracter, imod at Stiftamtmandens

Requisition og den indsendte Regning paaberaabes.

Rentekammeret den 6. Junii 1787*

») Rentek. Skriv. 17. Mai og 23. Decbr. 1788.

Gjenpart af ovenanfcirte Skrivelse er communiceret Stift-

amtmand Levetzow ved Rentek, Skriv, s. D. (Copieb. sst.

Nr, 135).
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1787. Kongelig Resolution ang. Præmier for Til-

hngtting af (Iværnstene. Christiansborg 6. Juni

1787. — Da den Tid af tre Aar, som ved Rentek, Circ.

37, Marts 1784 var fastsat som den, hvori Præmier for Til-

hugning af Qværnstene i Island skulde tilstaaes , nu var ud-

l5ben, og disse Præmier i dette Tidsrum havde viist sig meget

nyttige, foreslaaer Rentekammeret nu at de maatte endnu i 3

Aar vedblive paa samme Maade som forhen
,
nemlig 16 Sk.

for Parret af de smaae, og 24 Sk. af de store (Forestill. 29.

Mai). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 65. —
Resolutionen er communiceret Stiftamtmanden og Amtmændene

i Island ved Rentek. Skriv. 12. Juni 1787 psl. Copieb. Litr.

X, Nr. 156—1581, nied Anmodning: ^^at den maa blive for-

anstaltet almindehg bekjendtgjort", samt at de fomtidne At-

tester fra Amtmændene ledsage hver Ansøgning om Præmie.

Ved Rentek. Skriv, af 12. Juni er den og communiceret den

islandske Handels-Realisations-.Commission [Isl. Copieb, sst.

Nr. 159). Som Folge heraf er den bekjendtgjort blandt An-

hangene til Althingsbogen 1787, ved en Bekjendtgjbrelse fra

Amtmand Olaf Stephensen, dat. „Indreholm den 22. Septembr.

1787" (Althingsb. for 1787, S. 45). Ligeledes er dens Ind-

hold anfOrt i Bilag XVIII til den danske Udgave af For. 13.

Juni 1787 om den islandske Handel og Skibsfart: „Extract af

de Resolutioner, hvorved nogle almindelige Benaadninger for

Island udsættes", S. 82—84, samt paa Islandsk i Bilag xvill

til den islandske Udgave af samme Forordn., S. 142—144.

Vi tillade allern. at indbemeldte Anstalt, som i de

trende Aar fra 27. Marts i 784 til 27. Marts d. A. har været

fdiet til at opmuntre Indvaanerne i Island til Qværn-

stenes Tilvirkning, ved at lade af Handelens Kasse godt-

gjore i Præmie 16 Sk. for Parret af de smaae og 24

Sk. for Parret af de store Qværnstene, som i bemeldte

Tid beviisligen ere blevne forarbeidede og anvendte

lii Brug i Landet, maa endnu vedvare for det forste i

3 Aar,- nemlig til 27. Marts 1790, og kunne de Præmier,

som derefter blive at godtgjdre, udbetales af Vores

Kasse, imod Erstatning af de Summer, som indkomme

ved Realisationen af den islandske Handels EfFecter.

Christiansborg Slot den 6. Junii 1787 ^

') Ved Rentek. Skrivelser 13. Juni 1787 er denne Resolution
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 17*^7.

vetzow, ang. Reykjavik Kjobstads Grund ogTtoT
Kirkens Qvilder. Khavn 6. Juni 1787 ^ —
^sl. Copieb. Litr. X, Nr. 136.

Ved under 3. April a. c. al tilstille os Opmaalings-

Forretning over Grunden til Reychevigs Kjobslæd, har

del tillige behaget Hr. Kherren at indstille tvende Fo-

ster til nærmere Resolution, nemlig: \) om den til

Reychevig forhen Jagte Mark, hvor Beboerne have be-

nyttet sig af Hoslet og Torveskjær, bbr herefter, for

saavidt den nu af Gaarden Reychevig udmaalle Kjob-

stædgrund kan vedkomme, henlægges til Kjdbstæden

saaledes, at dens Beboere nyde i bemeldte Mark Brugs-

rettighed til Fornødenhed; og 2) hvor de 10 Qviider,

som Kongens sammesteds slaaende Kirke tiih<5rer, for

Eftertiden skal hensættes, da de. hidtil have staaet som

Inventarii-Koer paa Gaarden Reychevig. Forinden vi

kunne resolvere derpaa, maa vi tjenstligst have Hr.

Kherren anmodet: ad 1"°" at ville ved en Forretning,

hvortil alle Angrændsende maatte indvarsles, foranstalte

oplyst, hvad det er for Marker, og at Hr. Kherren der-

efter, ved at tilsende os denne Forretning, ville meddele

os Deres nærmere Tanker efter Befindende; — ad 2^"":

at Hr. Kherren ville, efter foregaaende Undersogning,

nærmere underrette os om, hvorvidt disse Qviider

egentlig have staaet paa Gaardens Hjemmegaard, eller
'

hvor. Rentekammeret den 6. Junii 1787.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 12. juni.

vetzoMT, ang. Termin for Forpagtnings-Afgifters

communiceret Stiftamtmand Levetzow, begge Amtmændene

og Realisations - Commissibnen (ls\, Copieb. Litr. X. Nr.

156-159>

O Rentek. Skriv. 19. April 1788.
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1787. Erlæggelse m. v. Khavn den 12. Juni 1787.

—

Isl Copieb. Litr. X, Nr. 144.

Efter Forordn, af 15. April 1776 skal alle Forpagtere

eller Forvaltere have afbetalt deres fulde Afgift til hvert

Aars 1. Septbr., eller være underkastede Execulion.

Dens Esprit raedforer altsaa, at ingen Restance skulle

existere; men hvad der ikke desmindre bliver staaende

til Restance j kan man rettelig sige at være forældet,

ikke alene efter det, som i Hensigt til vor Skrivelse af

20. Junii a. p. ^ orameldes, saavidt derfor ikke i sin Tid

maatte være stillet antagelig Sikkerhed, men og i den

Henseende, at Forordningen efter dens Esprit ikke kan

siges at give Executions-Kraft for ældre Restancer end

eet Aars, da den ikke nævner ældre, saa at der, naar

Hr. Kherren fandt, at ældre Restancer ikke desto mindre

vare til, havde endog været Anledning til at gj(5re Fore-

spørgsel om, hvorledes dermed blev at forholde, til

nærmere Resolutions Forventning, forinden Execution

var beordret. Denne Forklaring over vort Udtryk i

Skrivelse af 20. Junii a. p. skulle vi ikke undlade at

give Hr. Kherren til tjenstligst Gjensvar paa Skrivelse

af 16, August a. p.. igjenlagende ikke desmindre vort

derved yltrede Velbehag, saavel i Hensigt til Hr. Kherrens

udviste Nidkjærhed for den kongelige Interesse, som og

til det gode Udfald, Executionen icivrigt har haft. —
Udi Hr. Kherrens Skrivelse yltres videre det Tvivlsmaal,

nemlig hvorvidt indgivne Ansogninger om Eftergivelser

eller Dilation have effectum suspensivum imod Execu-

tion; til tjenstligst Gjensvar herpaa maa vi formeide:

Naar saadanne Ansogninger ved Stiftamtmandens eller

Amtmandens Erklæring ere henstillede til Hans kongel.

Maj*' Forgodtbefindende, have de derved altid etfectum

O den her tilsigtede Skrivelse fra Rentek. 20. Juni 1786

CIsl. Copieb. Litr. V, J^r. im) omtaler udftirlig Restancer

og paatænkte Executioner hos flere Embedsmænd, men
er ikke optaget her i Samlingen.
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suspensivum, da Udfaldet, efter atlerund. gjorte Fore-

stilling, paa allerhoistbem*' Forgodtbefindende maa
beroe, om og forud ikke kunde sees saa fuldkommen

Rimelighed til og Formoduing om Ansbgaingens Bevil-

l^Dg, helst da Forældelses -Terminen for saadanne Re-

stancer, om den ansogte Eftergivelse eller Dilation

fliaatte blive afslaaet, ikke kan regnes uden fra den

Tid, Gommunication derom fra Kammeret indlciber, og,

i Tilfælde af at Dilation bevilges, ikke forend Tiden er

udløben, i hvilken den er forundt. Skulde derimod

saadan Ansoguing findes aldeles ugrundet, saa at ikke

ringeste Anledning eller Aarsag gives at indstille den

til nogen Formildelse, overlade vi i saa Fald til Hr.

Sliftamtm/ Eragtning, hvorvidt Execulionen kan udsættes

til nærmere Resolution er erholden
,
ligesom og, naar

Forpagtere eller Ombudsholdere formedelst almindelige

Landeplager eller noget særdeles Uheld skulde blive

salte udaf Stand til al kunne betale deres Afgift til Forfalds-

tid, og Hr. Kherren maatte befinde, at Dilation kunde

finde Sted, uanseet at Vedkommende endda ikke havde

givet Ansogning ind derom, da ville vi i saa Fald for-

vente Hr. Kherrens Forestilling derom her til Kammeret,

med fuldstændig Oplysning om Aarsagerne til paafcJl-

gende Approbation paa den givne Dilation. Rente-

kammeret den 12. Junii 1787.

Forordning ang, den islandske Handel og 13. juni.

Skibsfart. Christiansborg 13. Juni 1787. —
Anmeldt som publiceret paa Altliinget med tilhfirende Bilage den

10. Juli 1788 (Althingsb. s. A. Nr. 3. 1, S. 4). Originalen findes

indheftet ved Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 65;

Forordn, med Oversigt over dens Bilage i Rentek. N. Exped. Prot.

15, Nr. 538, S. 445-506. - Original-Aftryk hos Hapffner, ledsaget

af mange Bilage og oplysende Oversigter samt statistiske Be-

regninger Qvart-Forr. for 1787, S. 99—147 ^ Schou IX,' 276

'j Da denne særskilte Udgave er meget instructivt udstyret,

synes det passende her at meddele en kort Oversigt over

r. li. 37

I



418 For. ang. den islandske Handel og Skibsfart.

4787. —318. — Islandsk Oversættelse, forfattet efter Rentek. Foran-

13. Juni. staltning (Skriv, til Stiftamtm. Levetzow 28. Juli 1787, Isl.

dens Indhold (jevnf. Schou IX, 318 Anm.). Efter For-

ordningen selv, som optager 51 Sider, ff5lge „Bilag":

„I. Afdeling. Sam]ing af de i denne Forordning paa-

beraabte Anordninger", S. 1—88: 1) Plak. 18. Aug. 1786

om den islandske Handels Frigivelse ; 2) Anordn. 17,

Novembr. 1786 om de islandske KjHbstæders Privilegier;

3) Plak. 7. Marts 1787 om de islandske Sopasse; 4) Plak.

18. Mai 1787 om Præcautioner mod Kopper og MæsHnger;

5) For. og Reglem. 1. Mai 1747 om de algierske Sopasse

Cmed Anmærkninger efter den senere Lovgivning) ; 6) For.

og Reglem. 30. Jidi 17.56 om Handel og Sofart i Krigs-

tider
j 7) Plak. 6. Juni 1787 om Opmuntringer til Skibs-

Udmstninger til Fiskefangst i Island 5 8) Plak. 13. Juni

1787 om Handel med Brændeviin og Tobak
5 9) Reskr.

Il; April 1781 ang. Sager som skulle afgjtires uden Appel

i Island
5 10) For. 10 April 1776 om Friheder for Bebyggere

af ttde Jorder i Island
5 11) For. 13. Mai 1776 om Gjær-

der og Tuers Jævning; 12) Plak 4. Mai 1778 ang. For-

strandsrettighed i Island; 13) For. 19. Febr. 1783 ang.

de saakaldte Lcisemænd i Island; 14) For. 18. Juni 1784

ang. Vægt og Maal paa Island; 15) For. 22. April 1778

ang. Banco-Sedlers Indførelse i Island ; 16) For. 28. Febr.

1758 om Fiskeriets Forbedring, ^,saaiedes som den paa ny

bekjendtgj«res ved den kongelige Resolution af 13. Juni

1787"; 17) Reskr. 23. Juni 1779 ang. Grundeiernes An-

deel i opdrevne Hvale; 18) ^,Extrakt af de Resolutioner,

, hvorved nogle almindelige Benaadninger for Island ud-^

sættes". IL Afdeling. ^^Efterretning om Kjobstædernes

Distrikter" (S. 89—106). — III. Afdeling. „Underretning

om de til den islandske Handel brugende Vare" (S. 107—

128): 1) Om de til Island udgaaende Cargaison-Varer;

2) Om de islandske Handelsvarer; 3) om andre islandske

Produkter; 4) nogle Anmærkninger om Skibes Ladning

% og Varemærker. — IV. Afdeling. Summariske Handels-

beregninger (med forudskikket Indledning S. 131— 140),

S. 129—200: 1) Beregning over Qvantiteten og Indkjabs-

prisen af de aarlig til hver Havn i Island udsendte Car-

gaisonvarer; 2) Taxt-Tarif for Cargaison- og Retourvarene

paa de Steder i Island, hvor den kongelige Handel endnu ^
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Copieb. Litr. X, Nr. 258), overeensstemmende med kgl. Resol. 1787.
13. Juni 1787, trykt som Original i Khavn hos Thiele 1789. 13. Juni.
148 Sider i 4, En tj'dsk Udgave er ogsaa udkommen i samme
Form og af samme Indhold som den danske. — Forordningens

danske Udgave er sendt, til Island, forelobig i nogle Exemplarer

til Stiftamtmand Levetzow, Amtmændene, Landfogden og alle

Sysselmændene ved Rentek. Circ. 28. Juli 1787 (Isl. Copieb.

Litr. X, Ni\ 259-281) og senere tilligemed Plakaten om de

islandske Sbpasse og Anordningen om de islandske Kjiibstæ-

ders Privilegier (denne sidste baade paa Islandsk og Dansk),

ved Circul, til de samme, dat. 11. August 1787 fCopieb. sst.

Nr. 359—381); endelig er den islandske Oversættelse af For-

ordningen med Bilag sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene

i 280 Exemplarer ved Rentek. Skriv. 20. Marts 1790 (Isl. Co-

pieb. Litr. X, Nr. 2213-22150
'

Vi Chrislian den Syvende &c. G, A. V., at da Vi

ved Vores under 18. August f. A. udgangne Plakat

allern. have frigivet Handelen paa Vort Land Island,

men forbeholdet dh fornodne nærmere Bestemmelser

derom til en egen Anordning; saa ville Vi nu herved,

for saa meget mere ved denne Foraudring at ophjælpe

en for Vore Riger og Lande saa vigtig Handel, byde og

befale, som folger:

CAP. L Om denne Handel og de Handlendes Friheder

i Almindelighed.

1) Ligesom Vi ved bemeldte Plakat § 1 ueuae iiun-

af 18. August f. A. dens 1. og 3. Artikel
alle koii-jclipe

vedvarer i 1787 [see ovenfor under Resol. 18. April 1787J

;

3) Beregning over Qvantiteten og Indkjbbsprisen af de

aarlig fra hver Havn i Island hjemkomne Retourvarer;

4) Beregning over Qvantiteten af alle fra Island udskibede

Varer for de tvende Tei*miner fra 1764 til 1773 og 1774

til 1784
5 5) Beregning over Fragter og Assecurance for

Cargaison- og Retourvarer for hver Havn fra 1764 til 1784;

6) Beregning over Cargaison- og Retour-Varers hele Bel5b

for hver Havn fra 1764 til 1784. Til Slutning fHlger Forteg-

nelse over „BelOb af Huse , Inventarier og Beholdninger i

Island 1784", og Oversigt over hele Indholdet. — Den is-

landske Udgave indeholder kun selve Forordningen og den

forste Afdeling af Bilagene.

27«
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Uiulersautter i aldeles have ophævet den forrige Indret-

13. Juni. Kiiropa.
jjjj^g j^p^j jjgjj islandske Handel, og, fra

4788 Aars Begyndelse af, aldeles ikke ville lade fore

nogen octroyeret Handel paa Island: saa skal og denne

Handel fra den Tid af være aldeles frigiven, saavel for

Islænderne selv, som for alle Vore ivrige Undersaalter

i Europa, uden alene i de Provindser, hvorhen octroyeret

Handel endnu drives. Det skal altsaa være Vore Under-

saaiier i Danmark, Norge og Vore tydske Stater allern.

tilladt, efter eget Godtbefindende, uden at til saadan

Udredning behøves Forespdrgsel eller særdeles Tilla-

delse, fra bemeldte Tid af at seile til Island, for der

at drive Fiskerie eller Handel, 1 Medhold af forbemeldte

Plakat, samt Vores Anordning af 17. November f. A.

og denne Vores Forordning, fra hvilket inden- eller

udenlands Sted de ville, og ligeledes fra Island til

hvilket inden- eller udenlands Sted de finde for godt,

naar de alene holde sig de Regler efterrettelige, der

i Almindelighed ere foreskrevne eller herefter maatte

foreskrives for den lil et saadant Sted foretagende

Handel og Skibsfart. — 2) Derimod bliver det, ifcilge om-

§ 2. Fiemmeae meldte Plakats 4. Post og Vor allern. For-
maae a e es

Qpjjj. af 1. April 1776, som cllers, saavidt
ikke handle paa ^ ' '

Island. den ikke i de efterstaaende Poster er igjen-

tagen og indskjærpet, herved ophæves, aldeles forbudet

alle fremmede Nationers Skibe, undtagen alene i Nøds-

fald, at gaae ind i Landets Fjorder, Bugter og Havne,

under Straf at blive anholdte og confisquerede. Ingen

Fremmede maae altsaa uuderstaae sig at bruge Dog-

gerie og Fiskerie under Landet, eller at virke deres

fangede Fisk enten paa Landet selv eller de derunder

liggende Oer eller Klipper, ei heller at drive nogen

Slags Handel med Indbyggerne, af hvad Navn nævnes

kan, enten paa Landet selv og underliggende 5er, eller

paa dets Fjorde og Havne, samt paa Soen udenfor,

ved at afkjbbe Indbyggerne, naar de ere ude paa Fi-
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skerie, enlen d^res Fiskefangst eller andre Varer, samt 1787.

igjen til dem Varer eller Penge at afsætte. — 3) Der- 13. Juni

som derimod noget fremmed Skib, enten §3. Hvoriedes

at forsyne sig med fersk Vand . eller med fremmede

formedelst Storm og Uveir, eller andre t^'^"'

'

^ ' NOdatilfælde an-

uiykkelige Tilfælde, skulde blive nbdlvun- 16be Landet,

8et til at soge Landet, for at redde Mand- ^^•''^ forholdes,

skabets Liv, Skib eller Gods, da bor saadant strax ved

Ankomsten gives Stedets nærmeste Ovrighed tilkjende,

paa det at Skibet vedbcirlig kan tages under Opsyn.

Dets Opholdstid der paa Stedet bor og være saa korl,

som mueligt er, og de af Mandskabet, som gaae til

Landet, for at forsyne sig med Vand, maae ei opholde

sig der over 24 Timer; ligesom ibvrigt saadanne frem-

mede^kibes Mandskab b5r paa det nOieste efterkomme

hvad som i 2. § befalet er. Dermed skal Ovrigheden

have vedborlig Opsigt, og naar de i Nodstilfælde skulde

trænge til Provisioner, bestemme en til Omstændighe-

derne passende Mængde deraf, som da paa ingen Maade

maa overskrides. Til den Ende skulle de fremmede

Skippere, som Siialedes blive ncidsagede at gaae til

Landet, være betænkte paa, saavidt mueligt er, at soge

Kjobstædernes Havne eller Udh'ggerier, hvor de ved

deres Afseiling tage Beviis af Ovrigheden, eller hvem

samme dertil maatte have beskikket, at de ikke have

opholdt sig længere, end Fornodenheden haver kræveL

Skulde de ncidsages til at gaae til Landet paa noget

andetsted, lage de saadant Beviis fra nærm^^ste Syssel

mand eller anden Betjent, og forbliver Skibet imid-

lertid under Opsyn af tvende af de bedste Mænd, som

boe nærmest ved det Sted, hvor de scige hen. Enhver,

der udstæder saadant Beviis, skal derom, under alvorlig

Straf og Tiltale efter Omstændighederne, ikke alene

strax underrette Stiftamtmanden eller Amtmanden, men

og til Vores Bentekammer indberette Skipperens og

og Skibels Navn, Stedet, hvorfra det er kommet, og
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1787. hvorhen det agter sig, samt hvad videre' dermed maatte

13. Juni. være forefaldet. — 4) Skulde nogen Fremmed imod

§4, straffen for denne Vores Anordning forsee sig, og over-

de Rhcticre, som bevisos om , enten al bruge saadant for-
kimnc formodes ri.r^ • t-^-i- h
at have udrustet

^"^^^ Doggerie Og Fiskene, eller al drive

saadant Skib til nogcn Slags Handel med Islænderne, som
ulovlig Handel, j^an Hmeligviis kan formode at fores for

Rhedernes Regning: da skal Skibet og Vareue opbringes

til Confiscation efter foregaaende Dom. Paa lige Maade

skal forholdes, naar det ved Visitation af deres Skibe,

som Ovrigheden, naar den eragter det forncident^ eller

naar de i Landet bosatte Handlende saadant forlanse,
TI) 1

er befeiet at foretage, bliver befundet, at noget saadant

Skib haver ombord for mere end tOO Rd. islandske

Varer, eller for 100 Rd. mere, end det Qvantum Pro-

visions-Vare, som dem i yderste Nødstilfælde efter 3. §

af Ovrigheden er bleven tilladt at indkjobe. Det samme

skal og have Sted, naar ved Visitationen befindes, at

et Skib, hvis Mandskab belræffes i saadan ulovlig Han-

del , er forsynet med Tobak , Brændeviin eller andre

fremmede Handels-Varer, i den Mængde, at deres Værdie

udgjcir over 100 Rd. mere, end hvad som kan ansees

for rimelig Skibs-Provision efler Besætningens Antal og

Reisens Længde, eller overstiger det, som ved Conven-

tioner kan være eller blive fastsat, saaledes, at deraf

med Fbie kunde sluttes, at Rhederne ved saadant Skibs

Udrustning tillige have haft Hensigt dermed at drive

Handel under Island. Dog skal Dommeren i Island,

saasnarl Dommen er afsagt, tiikjendegive Skipperen, at

det slaaer ham frit for at indstævne samme til Ober-

Admirahtets-Relten i Vores kongelige Residence- Stad

Kjcibenhavn, i hvilket Fald han haver at henvende sig

til Stiftamtmanden eller Amtmanden, i hvis Distrikt Op-

bringeisen er skeet, med Forlangende om Stævnings

Udstædelse, hvortil Vi allern. ville have dem paa Vores

Ober-Admiralilets-Rets Vegne authoriseret. Og bOr Stæv-

ningen inden 4 Ugers Forlob efter Dommens Afsigelse



§ 5. Straffe, 1

Tilfælde at den

ulovlige Handel

bliver dreven af

Skibets Mand-

skab.
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være forkyndt med 6 Maaneders Varsel til Ober-Admi^

ralitels-Retten. Imidlertid maa saadant opbragt Skib

iJ^ke sælges, men Skibet, saavel som Ladningen, tages

under Ovrighedens nbie Opsigt, indtil den endelige

^^oims Afsigelse. Stævningen skal i Island udstædes

uden Betaling, hvorimod den for Ober-Admiralitets-Rets

Stævninger anordnede Gebyhr bliver i Kjobenhavn at

erlægge til Admiralitets -Secretairen, naar Sagen ved

Retten anhængiggjdres. — 5) Derimod bliver alene

Skibels Mandskab ansvarlig for saadan

Forbrydelse, dersom af den maadelige i

foregaaende Post bestemte Mængde af

Levnelsmidler og andre Varer, som findes
I

udi saadant Skib, hvis Mandskab eller no-

gen af samme maatle blive truffen i ulovlig Handel, kan

kjtMides, at Rhederne ikke have nogen Deel i saadan

Handel, men at den alene vedkommer Mandskabet eller

nogen deraf; eller dersom udi samme Skib findes is-

landske Varer, saasom Fisk, Tran, Str(5mper, med videre,

for mindre end 200 Rds. Værdie, eller for mindre end

100 Rds, Værdie over det i yderste Nodstilfælde dem

tilladte Qvanlum, og flisse Varer ikke kan ansees at

være enlen fanget af Mandskabet selv, eller af dem

medtaget hjemme fra til Brug paa saadan Reise, men

indkjobt af Indbyggerne. I saadant Tilfælde skulle alle

de fremmede Varer, der ikke kunne ansees at være

bestemte til Mandskabets Næring, samt deres og Skibets

Brug, saavel som alle af Islænderne lilforhandlede Varer,

efter foregaacnde Behandling og Dom, være confisque-

rede, og deraf desuden betales til Vores Kasse ligesaa

meget som Varerne ere værd. Saa skal og Skipperen,

paa hvis Fartai dette Slags Forbrydelse findes, betale

i Straf 50 Rd., hvilke, saavel som forommeldte Boder,

han og hans underhavende Mandskab uden Ophold,

Een for Alle og Alle for Een, skulle være pligtige at

erlægge. Skulde de ikke strax kunne udrede samme,

da skal af Skibels Fangst eller Ladning udlægges saa

1787.

13. Juni'.

s.
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1787. meget, som Bederne belcibe; og skal derved en Tbnde

IS. Juni. saltet Torsk beregnes til 7 Rd., og de indehavende

Cargaisonvarer efter gangbare Priser. — 6) Skulde det

§ 6. Straf nnar Og hænde sig, at noget fremmed Fartoi,

der fra et frem- naar Vore Krydsere, eller andre dertil Ud-
med Skib udka-

> f • • i

8tc8 noget ved sondte , nærme sig, for at visitere dem,

Visitationen. kastor over Bord, endog det allermirds.te

af hvis de have inde af forbudne Varer, for derved

at skjule deres Omgang, og tilintetgjore det deraf fly-

dende Beviis om deres utilladelige Handel; da skulle

saadanne udkastede Varer, om de paa frisk Gjerning

blive opfiskede, confisqueres, samt deraf svares iB(5der

ligesaa meget, som Varerne ere værd. Desuden skal

Skipperen, naar saadant lovligen bevises, betale den

samme Mulkt af 50 Rd., hvorfor, saavel som for om-

meldte Boder, han med underhavende Mandskab , Een

for Alle og Alle for Een, bor være ansvarlig; ligesom

og, i Tilfælde at de ikke kunne udrede disse Penge,

forholdes med Bodernes Inddrivelse efter 5. §. —

S 7 Straf for
Higeiuaade skal del og væve Indbyg-

de kgi. Under- gcmo paa Island og underliggende Oer,

aaatter, der drive gaavol som det paa Vore Uudersaatteres

i^TBa^dlVfor- ^1^'be farende Mandskab, paa det stræn-

buden Handel gestc forbudct, at drive nogen Handel med
med Fremmede,

ga^danne uberettigede Fremmede, det være

sig ved at sælge dem endog det mindste af deres Fangst

eller Varer til Sbes eller Lands, Nbdslilfælde (§ 3) alene

undtagen, eller ved at tilforhandle sig Noget af dem,

hvad det og kan være. Fordrister Nogen sig herimod

at handle, da skal han, om han haver noget Embede,

tiltales til Embeds Forbrydelse og desuden til vilkaarlig

Pengestraf efter Sagens Omstændigheder, og det uden

Forskjel, enten han selv eller ved Andre driver, eller

tillader andre Landets Indbyggere saadan Handel. Skulde

nogen af de i Landet bosatte Handlende, eller af de

4il Landet seilende Skippere eller Faktorer, befindes

med saadan ulovlig Handel, skal han forste Gang have
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forbrudt alle de lilforhandlede Varer, og desuden be- 1787.
tale Varernes Værdie dobbelt; hvilken Straf efter Om- 13. Juni.

staendighederne skal forhciies, naar Forbrydelsen be-

gaaes oftere. Bliver derimod nogen af Almuen, eller

af det paa Vore Undersaalters Skibe farende Mandskab,

befunden med saadan ulovlig Handel, da skal alle is-

landske Varer, de maatte findes i Begreb med at ville-

tilfdre -de Fremmede, som og de af Fremmede tilhand-

lede Varer, hvormed de maatte træffes, eller som findes

i deres Huse, være forbrudte. Desuden skal de Skyl-

dige belægges med vilkaarlig Pengeslraf efter Vareqes

Beldb og Sagens Omstændigheder, hvilke B(5der efter

vedkommende Ovrigheds Sigende afsones med Straf

paa Kroppen, i Mangel af Betaling. — 8) Alle og enhver

af. Landets Indbyggere, saavel som Mand- ^ ^ , ^J ' §8. Landets Ind-

skabet paa de Skibe, der bes^eile Island, byggerc og Ov-

„ skulle iovrigt ei alene ufortovet anmelde n^fed skai være

^ for nærmeste Ovrighed, hvis dem om ulov- ^.^^^

lig Handel med Fremmede, naar samme ssge saadanne

maatte tildrage sig, vorder vitterligt, men ^^'^^y^^^'^'-

og gjiire sig al optænkelig Flid for saadant at opdage,

paa det at de Skyldige betimelig kunde vorde derfor

liltalle til den fortjente Straf og Undgjældelse. I Sær-

deleshed paaligger det efter Eed og Pligt samtHge Vore

' Embedsmænd, at anvende al FHd paa denne Vor allern.

Villies vedborlige Efterlevelse. Og skulle Syssclmæn

dene samt Kjdbstædernes Ovrighed i alle heraf flydende

f Sager og Forretninger, uden mindste Vægring eller Op-

hold
,

gaae lilhaande med Rettens Pleie, og al anden

muelig Bistand ; hvorimod de for deres dermed havende

Umage nyde lovmæssig Betaling. Skulde Nogen af Vore

Embedsmænd ikke efterkomme denne Vores Befaling,

i og overbevises om ikke at have angivet de Skyldige,

endskjondt han vidste deres ulovlige Adfærd, da skal

i

han tiltales til Pengestraf efter Omstændighederne, og

desuden have forbrudt sit Embede efter 7. §; og skal
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1787. i alle deslige Sager ExtrareL sættes og Processen fbres

13. Juni. paa korteste Mnade efter Gjæsterets Form. — 9) Derimod

, . skal den, som beviisligen angiver nogen
§ 9. Angiveren ' <:? o o

skax nyde en saadaTi Fofhrydelse, nyde Deel i de §
Deel af Boderne, ^—.g Lcstemle Bcider, Og dct uden For-

skjel, hvem han ond maaite være; saaledes at Ovrig-

heds -Personer, naar de selv opdage saadan ulovlig

Handel, nyde endog, foruden Betaling for deres Embeds-

Forretninger , den samme Deel, som Angiveren ellers

tilkom. Med denne Deel forholdes saaledes, at i Til-

fælde at Skib og Gods bliver confisqueret efter 2. §.,

da skal Udsalgs-Beldbet, efter at Rettergangens og de

5vrige af Skibets Opbringeise flydende Omkostninger

ere fradragne, deles i tvende lige Dele imellem Angi-

veren og Vores Kasse. I alle (ivrige § 3— 8 ommeldte

Tilfælde, hvor Varerne blive confisquerede og desuden

Boder at erlægge, skal Varerne, efter at de for ved-

kommende Ovrigheds Forretninger, og, naar Angiveren

vil lade dem sælge, paa Udsalget medgaaende Bekost-

ninger ere fradragne, alene tilhore Angiveren; og des-

uden nyder han af samtlige Ponge - Boder -/s, og

den ovrige ^/n deles lige imellem den Landsfjerdings

Hospital og dot Thingsogns Fattige, hvor Forbrydelsen

begaaes. I de Tilfælde derimod, hvor efter 7. og 8. §

alene Bcider blive at erlægge, skal de Skyldige selv

betale Rettergangens Omkostninger, og af den Penge-

straf, hvori de dommes, nyder Angiveren -k og

Landets Fattige V.t paa foranforte Maade. — 10) Vore

§ 10. Alle tn Undersaattcre skulle til den islandske Han-
isiand .etiende q„ Fiskefaugsl alene bruge indenlandske
Skippere bOrvæ- o, -i

^
i t- i •c.i r^, . .

ro forsynede med
^^'^^

^
hvorfor de, ifolgc Plakaten af 18.

iaimidske Passer, August f. A. deus 7. Post, skullc forsync
og holde Bij? For- ^^^^ islaudske Passor, hvormed da for-
sUrifterne , , . ^
denne Seiiads hoIdes I Et Og Alt saaledos som Vores

efterrettelige. Forordniug af 7. Martii d. A. bestemmer.

Saa bor og saadanne Skippere holde sig de Regler

efterrettelige, der ellers for denne Seilads ere eller
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herefter vorde foreskrevne. Især skulle de, undertal- 1787.
vorlig Straf efter Omstændighederne, ifolc;e Plakaten af 13. Juni.

18. August, dens 20. Post, ikke udfore af Island nogen
3f Indbyggerne, der ikke haver Pas af Anits-Ovrighe-

d^n; samt paa det noieste efterkomme det, som Vi

Q^Iérn. -have befalet i Vores Anordning om at forekomme

-Bdrnekoppers og Mæslingers Udbredelse i Vort Land

Island, af Dato 18. Maji d. A. — 11) Skulde det hænde
sig, at nogen Skibsrheder i Vore Riger §ii. iivoriedes

og Lande enten gjorde Speculation paa ^^'•'^ forholdes

saadan Reise for et ham tilhorende Skib
uldol'aaul^e^^^^

fra et Sted af, hvor ingen islandske Passer skibc, derkom-

kunde være at faae, eller og at et Skib, '"^
i^^'"^^

uden at have

uden at det havde haft saadan Bestemmelse, Po«.

i Nødstilfælde eller af anden Aarsag maatte anl6be en

islandsk Havn: da kunne i sidste Tilfælde Rhederne

og saadanne Skibes Mandskab- vel ikke nyde de her-

efter beskrevne Fordele, dog skulle de ei heller be-

handles som Fremmede, og altsaa ikke imod dem an-

vendes, hvad som i §2 -9 anbefalet er, men de skulle

i alle Maader med Velvillighed behandles, og maae have

fuldkommen Tilladelse at drive Fiskerie, saa godt som

de ville og kuqne, og. at indkjobe hvad som de maatte

behove til egen Forncidenhed , naar de alene strax

underrette vedkommende Ovrighed om Aarsagen til

deres Ophold der paa Stedet, og holde sig, saa længe

den varer, alle i Almindelighed foreskrevne Regler noie

efterrelieliae. Men dem kan dos ikke tillades, at sælge

noget af deres indehavende Ladning, eller tilforhandle

sig af Indbyggernes Varer noget mere, end hvad til

Mandskabets egen Fornødenhed beh(5ves, hvormed Ov-

righeden skal have vedborlig Indseende. I forste Til-

fælde derimod maatte Rhederne, forinden Skibet afgik

til Island, endnu herfra forsyne sig med Pas og iagttage

alle i denne Henseende foreskrevne Regler, for saa

vidt de agtede at drive nogen Handel sammesteds. —
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1787. §12. Hvorledes 12] Rhcdepe saavel som Skippere af alle

13. Juni. i>5r forholdes m islandske Handel og Fiskefangst

Tende^togr." u^lrustendo Skibe skulle og være pligtige,

soniiBier. if5lge Plakaten af 18. August f. A., dens

7. Post, og Forordn, af 7. Martii d. A., dens 5. Post, at

opgive nciiagtige og sandfærdige Carga's over Alt, hvad

der er i Skibet, det være sig for Rhedernes eller for Mand-

skabets Regning. Uhederne indsende disse Lister di-

recte til Vores Rentekammer, saasnart Skibet bortseiler

fra eller ankommer lil et Losse- eller Ladested i Vore

Riger og Lande, hvor de selv eller Nogen af dem der-

til commitleret er tilstede, men naar det expederes

fra eller sendes til et udenlandsk Sted, saasnart de

derom af deres Correspondentere kan faae den for-

ncidne Efterretning. Skipperne derimod indlevere de

af dem indgivende Lister til Stedets Ovrighed, naar de

ankomme til og bortseile fra et islandsk Sted," eller

ankomme til et Sted i Vore Riger og Lande uden for

Island, men til Vore Consuler, naar de ankomme paa

ét fremmed Sted, paa det at disse Carga^s siden af

Ovrigheden kunne indsendes til Vores Rentekammer,

men fra Consulerne til Vores General- Land-Oeconomie-

og Commerce-Gollegium. — 13) Rhederne i Vore samt-

§ 13. Hvorledes lige Riger og Lande i Europa, de Provindser
bftr forholdes alcno uudtague, hvorhen octroyeret Handel

mLrede'ogcrn- ^uduu finder Sled, kunne ellers sende

signerede, saa- dores paa saadan Handel udrustcnde Skibe,
vel som aloue

^^.^ hvilken Kjobstæd elloF Udliceer-
pftii Spcculation ^

udgaaeiidc Lad- slod i Islaod de ville, Saadanne af de i

niuger. Island bosatte Handlende ordinerede, elier

fra andre indenrigske Steder til een eller flere Kjcib-

mænd i en Kjobstæd, eller paa et Udliggersted con-

signerede Ladninger, kunne directe gaae til deres Be-

stemmelsessted i Island ; derimod bor de alene paa

Speculation udrustende Skibe, hvis Ladning ikke er

bestemt til nogen vis Plads, paa den i Plakaten af 18.

August f. A., dens 15. Post befalede Maade, forst anlcihe
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en af de islandske KjSbstæder. Men ligesom hine Skibe, 1787.

om de skulde være bestemte at gaae fra deres fcirsle 13. Juni.

Bestemmelsessted til flere Havne sammesteds, strax og

uden noget Ophold kunne fortsætte deres Reise, saa

maae og de paa Speculation udgaaende Skibe, efter at

de have anlobet en Kjobstæd med deres' indehavende

Ladning, soge hvorhen de ville. Dog skulle Skipperne

i fyrste Tilfælde være pligtige til at opgive paa hvert

Sted Carga over hvad de der losse, hvilken Carga til-

lige skal underskrives af den, der paa hvert Sted mod-

tager Vårene; og i andet Tilfælde skal Skipperen, naar

han seiler fra et Sted, hvor han saaledes har ligget og

solgt sine Varer, til Ovrigheden opgive en Liste over

det, som han haver solgt paa hvert Sled. — 14) I lige

Maade, naar de i Island bosatte Hand- § u. Hv6riedes

lende ville lade deres Skibe indtage Lad- '^^^ forhoiues

^ med de indt/i-

nmg paa flere end eet bted, .eller naar ^^^^^ Retour-

de , hos hvilke Rhederne i Vore ovrige Ladninger.

Stater i Europa have committerel Ladninger, finde for

godt at lade saadanne Skibe tillade paa flere Steder,

maa saadant skee uden nogen Hindring og Ophold, og

det uden Forskjel, om Ladningen skal indtages i en

Kjdbstad, eller paa et Udliggersted, eller paa noget

andet Sted ved Kysten. Men Skipperen, som saaledes

paa forskjellige Steder indtager Uetour-Ladning, bOr til

Ovrigheden opgive den anbefalede Carga over hvad

han paa hvert Sted for sig haver ladet; og Skipperne

af de paa Speculation udgaaende Skibe skulle ligeledes

være pligtige, at indgive til vedkommende Ovrighed en

Liste over de Varer, de have indhandlet paa ethvert

Sted, hvor de have ligget og drevet Handel. — 15) Lige-

som, if(3lge Plakaten af 18. August, dens §i5. HvadToid-

9de Post, i de foldende 20 Aar aldeles
J'"''''''''*-

. Handleude for-

ingen Told i Island skal finde Sted ; saa umies.

skulle og for det forste i bemeldte Tid de islandske

Varer, der fra Island indfores, og de Varer, der til

Island udsendes, nyde den i samme Anordning § 9, 10

4
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4787. bestemte særdeles Frihed for Told og ovrige Afgifter.

13. Juni, Vi ville og allern. , for saa meget mere at lette Han-

delen til Island for alle Vore dertil berettigede Kjcib-

stæder, at alle engang ved Indforselen til Oplag tagne

Vare, som til Island i den befalede Orden udfores,

maae paa Oplaget afskrives, og altsaa frie passere.

Saa maae og overalt fremmede Vare toldfrie ind- og

udgaae, naar de ved Indfdrselen angives til Udfdrsel

til Island, og derhen virkelig blive udforte, hvilke Vare

imidlertid, indtil de derhen udfares, forblive mider

Toldbetjentenes Opsyn. — 16) Naar nogen Rheder, som

§ ;6. Hvorledes udrustcr et Skib til Handelen i Island, be-

skai forboldes stemmer det i Forveien til at gaae derfra

Ter fra Mmui til
Middelhavet, bor han, forinden Skibet

fMiddcihnvot. seiler til Island, see sig forsynet med al-

gierske Sbpasse paa sædvanlig Maade, og i Henseende

dertil holde sig Anordningen af 30. Maji [rett. 1. Maji] 1747,

saavel -som de senere Foranstaltninger desangaaende

Tibie efterrettelige. Skulde det derimod hænde sig, at

nogen Uheder forst faldt paa denne Specniation efter at

hans Skib var afseilet, eller at de i de islandske

Kjbbstæder bosatte Handlende, for saavidt de forme-

delst deres Association med Handelshuse i andre Vore

Kjobstæder vare befbiede dertil, vilde udruste Skibe til

Middelhavet: saa ville Vi authorisere Vores Stiftamtmand

der i Landet til at meddele dem algierske Sbpasser,

paa det at i saadant Tilfælde ingen Hindring eller Op-

hold for de Sbfarende skal finde Sted. Dog bor Rhe-

derne i saadant Tilfælde ppfylde alle dem paalagte For-

pligtelser ligesaa fuldt, som om de herfra havde for-

synet sig med saadant Pas. — 17) Paa samme Maade

§ 17. Hvorledes skal Og forholdes med de i Forordn, af

skal forholdes 30. Julii 1756 befalede latinske Sbpasser,

ner fra Island til
^^"^ ^^^^idt de i Kngstider ollor og til

VLbti.'i'liun. Handelen pa^ Vore vestindiske Eilande

behbves. Thi endskjbndt det ikke tillades at udruste

Skibe directe fra Vore vestindiske Eilande oe andre
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Golonier ti] Handel og Fiskerie under Island, saa bliver 1787.

det dog ifcilge denne Vor Forordnings 1. § Vore der 13. Juni.

bemeldte Undersaatler uformeenij derfra at sende deres

S^ibe til Island, d ersom de saadant finde for godt.

t*et skal og, saavidt Afsætning af Fiskevarer, saavel

som andre Provisioner, derved kunde befordres til

fælles Fordeel, være de til Vore vestindiske Eiiande

bestemte Skibe tilladt, al indtage nogle Varer i islandske

Havne, eller at bestemme de til Fiskerier eller Handel

paa Island udsendte Skibe til at gaae directe fra Soen,

eller fra hvilken islandsk Havn de ville, til bemeldte

Eiiande. Dog b5r de, naar de der ankomme, iagttage

AU det, som ved flandelen sammesteds er eller herefter

bliver foreskrevet, og deriblandt især, naar^de gaae til

St. Crux, ^ikke fore derhen andre end islandske og

indenlaodske Vare. eller saadanne fremmede Vare, som

ikke ere Gontrebande paa St. Crux. Saa b5r de og

holde sig nbie efterrettelige hvad videre Anordninger

eller Foranstaltninger, i Henseende til Told-Afgifterne

og andre Vore Retligheder sammesteds ere eller her-

efter vorde fdiede. — 18) Ifald de i Vore Stater bo-

satte Rhedere , der udruste Skibe paa § is. De paa

Robbe-Fangsten og Hval-Fangsten i Strat-
Hvalfanget ud-

, . nistciidc Skibe

Davis og under Spitsbergen, skulde finde tm^^es at over-

del fordeelagtigt al lade saadanne Skibe vintr? i is^bmri.

overvintre i Island, for derfra at lade dem afgaae saa

meget tidligere om Foraaret: da skal saadant ingen-

lunde være dem til Hinder i at lage Deel i de denne

Fangst ellers forundte Fordele. De kunne allsaa, naar

de forskaffe det tornodne Beviis om Skibets Udrustning

paa saadan Fangst, endskjondt det tilsidst udlob fra

en islandsk Havn, og der havde indtaget de fornodne

Provisioner, vente for Sciadanl Skib den udlovede Præ-

mie af 15 Rd. pr. Commerce-Læst, for saavidt den er

tilsagt ved Plakaten af 13. October 1784 \ eller herefter

'3 Plak. ang. Opmuntringer til Hval- og Robbefangst i Strat-

Davis og ved Spitsbergen, hos Schou VIII, 537—542.
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1787. maatte bevilges. — \\^) Foruden de Friheder og For-

13. Juni. §19. Dc Skibe, dele, der ere tilsagte de til den islandske

der bruges til Handel og Skibsfart brugende Skibe i Pia-

Islanrl, maae og- ^^^^^ AugUSt donS 8. Post, kuUttC

aaa tage Deel i Rhederno ogsaa for dem æske den Præmie
Fisi^epræmiev.

g^^jg^ Fordele, som Vi ved Vores

allern. Anordning af 6. Junii 1787 have bestemt for de

paa Fiskeriet under Island udrustende Skibe. Dog bcir

de i saadant Tilfælde, endskjbndt det bliver dem

uformeent, for saavidt de paa Udreisen kan have Rum
tilovers fra de til Fiskeriet hdreude Fornodenheder og

paa Hjemreisen fra deres Fangst, al indtage saavel til

som fra Island Handelsvarer og Fragtgods, saavel som

Reisende, være vedborligen udrustede til Fiskeriet, samt

derved iagttage de civrige i bemeldte Anordning fore-

skrevne Regler. — 20) Da og adskillige iblandt den

§2o.Overiaaei9e hidindtil for Vores Regning fOrte octroye-

af den kongelige ^ede Haudcls EfFecter formodes at kunne
Huudels Effecter ni , ^ * i •

til deFiiimnd- ^æro nyttige for dem, der agte at drive

lende. Handel og Fiskefangst under Island: saa

ere Vi allern. til Sinds, til saadant Rrua at overlade

forbemeldte Handels samtlige Eiendomme, Bygninger,

Skibe, Inventarier, Redskaber, Vare-Beholdninger m. v.,

for meget billige Priser, og paa taalelige Vilkaar, helst

til d^m, der ville nedsætte sig i Island. De Lystha-

vende, saavel iblandt Vore Undersaatter som Fremmede,

kunne altsaa derom henvende sig til den af Os til Vor

islandske Handels Realisation allern. anordnede Gom-

mission, hvorfra de kunne vente at erholde den i hvert

enkelt Tilfælde forncidne nærmere Efterretning. —
§21. Hvoiiedcs 24) Paa det at Vore samtlige Undersaatter,

skal forholdes og især do Handlende, kunne være saa
med Postskibet . -i i „ „. /• ,.| . rr*j

meaei sikkrere paa at faae til visse Tider
og Brevenes Be-

fordring med Efterretninger fra og til Landet, have Vi,

andre Skibe.
j Qvereensstemmelse med Plakaten af 18.

August, dens 19. Post, truffen den ForanstaUning, at det

i denne Hensigt anordnede Postskib hvert Aar skal
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overvintre i Island, og siden gjdre tvende Reiser, nem- 4787.

lig : lidlig om Foraaret fra Island til Vor Residentsstad 13. Juni.

I^jcibenhavn, hvorfra det saa snart som muligt igjen skal

expederes til Landet, og siden om Efteraaret i Begyn-

delsen af August Maaned til Ghristiansand i Norge, hvor

det bliver liggende i tre til fire Uger, og derfra i det

seneste den \K. September antræder Reisen til Island.

Og dersom Vores Tjeneste skulde udfordre, at Breve,

Personer eller Sager bleve medtagne af et elier andet

Skib, der gik fra andre Landets Havne end fra den,

hvorfra Postskibet bliver expederet, da skal enhver

Skipper være pligtig til uden Vægring at imodtage det,

som ham saaledes af Ovrigheden bliver befalet, samt

være ansvarhg for sammes Aflevering efter Ordre paa

det Sted, hvor han efter Rhedernes Instruction retour-*

nerer, dog at han eller Rhederne derfor efter Omstæn-

dighederne kunne vente en billig Godlgjbrelse'. —
22) Ligeledes ville Vi, for at befordre den §22. Posthid-

indenlandskeCommunication, foruden de al-
J-etn^'^een i is-

I
- »11 1 •

\vixi<!i skul lempo
lerede med Posten 1 Island ved Reskriptet

sig efter Postski-

af 13. Maji 1776 og 8. Julii 1779 gjorte bets Reiser.

Indretninger, herved allern. befale: at Posten i Island

skal ligeledes i Julii Maaned befordre Brevene omkring

hele Landet. Derved ville da saavel de Handlende,

som Landets ovrige Indbyggere, have Leilighed til fra

alle Landets Kanter at faae Breve og andre Ting be-

fordrede til Danmark og ovrige Stater med Postskibet,

endog om Efteraaret, da samme ifolge 21de § afgaaer

sidst fra Landet i Begyndelsen af August Maaned. Li-

geledes ville og de Breve og Expeditioner, som samme
Skib medbringer til Landet paa dets forste, saavel som

paa dets sidste Reise, kunne bringes omkring hele.Lan-

det ved de efter dets Tilbagekomst i Mai og October

afgaaende Poster.

') Reskr. 17. April 1789.
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bosatte Hand-

lende maae

4787. GAP. U. Om de Handlendes Rettigheder og

IS. Juni. Pligter i Island. ^

§1. De i Island \) Da ved dea islandske Handel for

Fremtiden den stdrste mulige Frihed efter

handle med alle Omstændighederne skal finde Sted, saa maae
kongi. stater, ikke alene alle Vore i I. Gap. 1. § ommeldte

Undersaatter drive saadan Handel med fuldkommen

Frihed, men de i Landet bosatte Handlende, som der

have vundet Borgerskab paa Handelen, maae ligeledes,

og det uden Forskjel, hvad enten de ere Vore indfodte

Undersaatter eller Fremmede, som der nedsætte sig,

for at drive Handel, forskrive directe Ladninger, fra

hvilket Sted i Vore europæiske Stater, de selv ville,

samt igjen sende deres Varer med egne eller befragtede,

Vore Undersaatter tilhorende Skibe, til hvilket Sted i

Vore samtlige Stater de finde for godt. Derimod kan

det ikke være de i Island bosatte Handlende tilladt,

hverken at sende Varer med egne Skibe til fremmede

Steder, ei heller derfra at forskrive Ladninger, da al-

deles ingen directe Handel imellem Island og fremmede

Lande skal finde Sted. Dersom altsaa nogen af de i

de islandske Kjobstæder bosatte Handlende cinsker at

lage Deel i saadan udenlandsk Handel, da bSr han til

den Ende associere sig med et bekjendt Haodelshuus i

en af Vore bvrige Kjobstæder, paa det at Handelen

da kan fores under dets Firma, ligesom og den i Vore

Ovrige Stater bosatte Medrheder skal være ansvarlig for,

at alle for saadan Handel foreskrevne Regler blive ef-

terlevede. — 2) Alle dem, der i en af de islandske

§2. Ingen, uden Kjobstædor havo vundet Borgerskab paa
den, der haver

i . ^ ,

vundet Border- Handelen, bliver det uformeent at nedsætte

skab imii Hmide- sig paa hvad Sted de helst ville og kunne,
len, m.a i u-

^ j Medhold af Plakaten af 18.
lund l'Ort Hundel

med huifdrseiB- August f. A., dens 13. Post, og Forordnin-

vurer. af i 7, Novembor f. A., dens 16. Post,

skulle nyde fuldkommen Handelsfrihed, saaledes som i

O For. 11. Septbr. 1816.
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foregaaende Artikel bestemt er. Derimod bliver det 087.
alle dem, der fkke have vundet Borgerskab paa Han- 13. Juni,

delen, aldeles forbudet, at fOre nogen Slags Handel med
Indfcirselsvarer; og skulle de, som derimod forsee sig,

straffes med de Vares Gonfiscation, som de have brugt

til saadan Handel, ligesom allerede i Reskriptet af ,i4.

Martii 1758 er befalet. Skulde de befindes især at

have handlet med Brændeviin eller Tobak, da skal saa:

dant forbudet Landprang straffes efter Forordningen af

3. Junii 1746, saaledes som begge ere paa ny bekjendt-

gjorte ved Vores Resol. af Dags Dato. Ligesom det og,

for saa meget mere at indskrænke Brændeviins ufor-

nodueBrug, bliver herved forbudet Alle og Enhver, være

sig i Kjdbstæderne eller paa Landet, at skjænke Bræn-

deviin uden Amts-Ovrighedens særdeles Tilladelse, un:

der Straf af 5 til 10 Rdl. for hver Gang, Nogen saale-

des overbevises at have forseet sig. Desuden skulle

Boderne i deslige Tilfælde, dersom den, der engang

er straffet, igjen overbevises om at have begaaet saa-

dan Forbrydelse, forhoies efter Omstændighederne; og

med Delingen forholdes saaledes, at Angiveren faaer

-/s, men det Thingsogns Fattige, hvor Vårene ere

solgte, den bvrige Va, da den Skyldige selv bor

betale Rettergangens Omkostninger; og forholdes med
disse Sagers Appel efter Beskriptet af 1 1. April 1781.*—
3) Derimod ere de i Island bosatte Handlende § 3. De Hand-

efter Forordningen af 17. November f. A. lemie maae og-

dens 10. og 11. Post ikke alene berettieede ^""'^

Z^'""*^

*^
, ^ lovlig Nrenng' i

til. al Slags Kjobstæd-Næring, men og til at Island,

drive paa Landet hvad anden lovlig Næring, de selv

ville og kunne, imod at holde sig de Regler efterrette-

lige, som derfor i Almindelighed maatte være eller blive

foreskrevne. De kunne altsaa i denne Henseende tage

Deel i alle de Præmier og Understdtteiser, som Vi ved

Vore foregaaende Anordninger, saavel som i nærværende
Forordning, allern. have udsat til Næringsvelenes Op-

Plak. 1. Juni 1792.

38«
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n87. komst og Forbedring i Almindelighed. Saaledes skal

IS. Juni. især Alt, hvad som i nærværende Anordnings 3*'' Capi-

tel er bestemt, ligesaa vel komme dem som alle andre

tilgode, for saavidt de nemlig tillige drive samme Næ-

ring; hvilket ogsaa skal gjelde om alle de Benaadninger,

der for Fremtiden maatte vorde bestemte, for saavidt

de ikke skulle være eller blive indskrænkede til en vis

Klasse af Landels Indbyggere. — 4) Saaledes kunne de

54. Især kunne Handlende i Fremtiden, ligesom Landets

med foidk^^^^^^^^
andre Indbyggere, baade leie og besidde

men Rettighed, Jordegods til Eiendom med selvsamme

Ret, som nogen anden Besidder kan udcive, og det uden

Forskjel, om de ere Indfodle eller Fremmede, eller af

hvad Religion de ere. De skulle og i denne Henseende

nydé de samme Rettigheder, og deriblandt især de For-

dele, som Vi allernaadigst have forundt dem, der i Is-

land optage cide Jorder eller Nybygger, ved Vores An-

ordning af 15. April 1776. For saavidt de, være sig

lil Jordbruget eller til nogen anden Nærings-Drift, holde

Tjenestefolk, skal vedkommende Ovrighed være dem

paa alle Maader behjælpelig i at anholde dem til ved-

bdrlig Tugt og Orden, ligesom og Repslyrerne skulle i

forekommende Tilfælde tilbyde saavel dem, som andre

Jordbrugere, de ledige Arbeideres Tjeneste i Overeens-

stemmelse med Vores Forordning af 19. Februarii 1783.

Derimod maae de og holde sig efterrettelig Forordnin-

gen af 13. Maji 1716, og hvad sojn ellers i Almindelig-

hed i Henseende, til Landbruget i Island foreskrevet er,

eller herefter bliver foreskrevet; og saaledes kunne de

især ikke tilholde sig Rettighed til sirandet Gods og

Vrag, uden for saavidt Landets Lov og Vores Forord-

ning af 4. Maji 1778, samt andre derom nu gjældende

eller herefter udkommende Anordninger maatte fore-

skrive. — 5) De i Landet bosatte Handlende maae og

§ 5. De kunne ubchiudret fiske med egne eller leiede Jol-

"'J':"' ^e<- «8 P«* ^^^^^ °S med

i i^andet. sammc Retlighed, i Henseende til Fang-
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sien, saavelsora til Fiskens Virkning, som andre Landets 1787.

Indbyggere. Skulde de* have tilhandlet eller tilbcSxlet 13. Juni.

sig nogen saa kaldet Fiskejord, da skal det være dem
uformeent at bruge de Huusmænd og Strandsiddere, der

ikke hcire til en saadan Jord og ikke selv have Baade,

til at roe paa deres Fiskerbaade, dog ingenlunde for

Udgjorsel men alene for Lod, samt icivrigt paa den

Maade og efter de Regler, som i Almindelighed for

Baade-Fiskeriet der i Landet ere anordnede, og ellers

i hvert saadant Fiskevær vedtagne. — 6) De Hand-

lende eller andre Landels Indbyggere, saa- 5 e- opmuntring

vel som Fremmede, der ville nedsætte sig FiLtrilTdet

der i Landet, for at foretage Fiskerier i store,

det Store, og til almindelig Brug at indfSre flere og

fordeelagtigere Virknings-Maader end de hidtil bruge-

lige, kunne ifOlge Plakaten af 18. August f. A., dens

16. Post, vente at vorde dertil forundt særdeles Under-

stoltelser efter Omstændighederne, saasom: ved at for-

skaffes Jord-Eiendom, at overlades Bygninger, Effecler

eller Redskaber, ifolge denne Anordnings 1. Kapitels

20. Post, eller og at tilstaaes fornodent Forskud, Det

samme skal gjelde om Anlæg til Salterie paa saadanne

Steder, hvor Fiskeriet drives i Udværene, og saa langt

fra de nu brugelige Handels - Havne, at den fangede

Fisk ikke kan, uden Sinkeise i Fiskeriet selv, indbringes

til Saltning saa fersk, som den bor være, helst naar

til ommelåte Anlæg udvælges saadanne Steder, hvor

tillige haves brugbare Havne, for strax at kunne ind-

skibe de tilvirkede Producter. — 7) Da Nord- og Oster-

iandets Indbyggere hidindtil ikke have § 7. opmuntring

kunnet benytte sig af den paa sine Steder tu Fiskeriet« op-

^ j korast paa Nord-

faldende Leilighed til Torsk- og Havkalle- og osteriandet

Fangst, saavel som af Ferskvands-Fiskerie, .
is«"^-

af Mangel paa Formue, saa ville Vi allern. forunde saa-

vel Landets Indbyggere som andre Vore Undersaatter

eller Fremmede, der ville anlægge og indrette Fiske*

Leier eller Fiskevær samt Salterier paa de dertil mest
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1787. beqvemme Steder, saadan særdeles Understbtlelse, som
13. Juni. maatte være passende tned Anlæggenes Vigtighed og de lo-

kale Omstændigheder. Stederne til dette Slags Anlæg

maatte isærudsciges saaledes, atNærheden af Handels-Plad-

serne kunde giveLeilighed lil desbedre og fordeelagtigere

at afsætte Produkterne. 1 denne Henseende synes, efter

de derom indhentede Efterretninger, især at komme i Be-

tragtning Olufsfjorden og Siglenæsset i Oefjords-Syssel,

Skagens vestre Side og Fljotene i Skagefjords-Syssel, Ska-

gens ostre Side, Vatnæsset(=Vatnsnes), Hrute- og Mid fjor-

den, eller, frem for dem begge. Balkestadenæsset i

Hunevands - Syssel , samt Hofne(=Hafnir]
,

Bjarnarbe,

Skaulenæs, Brimnæs og Nordfjorden i Mule-Syssel. —
§8. Opmuntring g] overall Handelens Drift og den in-

iL^rgogHa/ne-
donlaudskc Communication meget vil be-

nes opmaaiing. fordres derved, at flere end de nu bru-

gelige Handels-Anlæg og Havne eflerhaanden paa de

beqveinmeste Steder indrettes, saa kunne de, der til

Vort Rentekammer desangaaende ville indgive nærmere

Forslag, vente at vorde forundt efter Omstændighederne

en og anden passende Benaadning. Især maatte ved

saadanne Anlæg haves Hensigt paa de Steder, hvor

derved kunde gives Leilighed til at benytte Producterne,

saasom Drivetommer paa Langenæs og Hornstrandene,

Sælhundefangsten i Nordre-Syssel, Laxefangsten i Hu-

nevands-Syssel og paa flere Steder, som nu formedelst

Stedernes Fraliggenhed komme til liden eller slet ingen

Nytte. Af samme Aarsag ville Vi og med Velbehag

anse©, om de Handlende eller de paa Island farende

Skippere beflitte sig paa at forskafle nciiagtig og fuld-

stændig Underretning om en eller anden Havn, Anker-

grund, Fiskebanke eller andre saadanne til Skibsfartens

og Fiskeriets Drift og Sikkerhed tjenlige Oplysninger;

og kunne de, som derom indsende deres Angivende

til Vort Rentekammer, vente, at vorde, naar de derom

forskaffe de fornodne Beviisligheder, forundt en pas-

sende Belonning efter Omstændighederne. — 9) For
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endvidere paa bedste Maade at befordre
g ^ Befordring

den indenlandske Handel og den for Lan- uf commufiica-

del saa hoist vigtige Communicalion til
tit soes.

S5es, ville Vi, ifolge Plakaten af 18. August f. A., dens

18. Post, herved allern. tilsige dem af Landets Indbyg-

gere eller Andre, som der maatte nedsætte sig og vilde

anskaflPe Jagter eller andre saadanne til Transport tjen-

lige Fartiiier, en passende UnderstattelsOj for saavidt de

hvert Aar forskafiFo de fornodne Beviis, at saadanne

Fartsier stedse vedligeholdes og ere i virkelig Brug.

Det ' samme skal efter Omstændighederne gjelde om
Baade, der ere stOrre oe bedre end de saa kaldte Ti-

eller Tolv -Ærings- Baade, for saavidt de især bruges

paa Udværene, til at kunne holde ud paa Havet til Fi-

skerie, og ere byggede paa den beqvemmeste og til

hvert Steds Omstændigheder bedst passende Maade, og

det saavel i Almindelighed, som især saavidt Vedkom-

mende enten ganske eller tildeels benytte sig dertil af

Drivetonimer. Ligesaa kunne og de, der ville foretage

saadanne Anlæg, vente, at dem, naar de derom i For-

veien melde sig, vorde meddelte tjenlige Veiledninger

til deres Forehavendes Befordring: deels ved at for-

skaffes fra vedkommende Embedsmænd der i Landet

de fornodne Efterretninger om det iocaie, deels ved at

forsynes med Tegninger og anden til saadanne Bygnin-

ger fornciden Oplysning. — 10) De Fremmede, som ville

vinde Borgerskab i Kjbbstæderne, enten
§ lo. særdeles

for at drive Handel eller nogen for Lan-

det nyttig Næring, skulle ikke alene, uden

Forskjel af hvad Land eller Religion de

ere, nyde de i Anordningerne af 18. Au-

gust og 17. November f. A. i Almindelighed eller for

dem især bestemte Fordele; men de skulle og, ligesaa

vel som Vore indfddle Undersaalter, tage fuldkommen

Deel i alle ved den nærværende Anordning fastsatte

Benaadninger. De kunne desuden vente allern. Hjelp

og Understøttelse, efter Omstændighederne, til deres

1787.

13. Juni.

Friheder for

Fremmede, der

ville nedsætte

sig i KjCbstæ-

deme.



440 FOH. ANG. DEN ISLANDSKE HaNDEL OG SkIBSFART.

1787. fdrste Nedsættelse der i Landet. . Deres i Landet f(5dte

13^. Juni. Born skal og uden Forskjel have. ligesaa vel som alle

andre Vore Undersaatter, Indfødsret i Yore samtlige

Stater; og naar de medbringe en Formue af 3000 Rdl.

skal dem, ifClge Forordningen af 17. Novbr. f. A. dens

8. Post, ligeledes forundes Indfodsret for dem selv og

deres medbragte Bbrn. — \\) Helst ville Yi, at Frem-

§ u. KjBbstæ- mede nedsætte sig i de sex oprettende
dernea Districter

»r* l i i

ere ikke paa no- Kjobstædor, hvoraf tvende, nemlig Rey-

gcuMaadcbund- kovig Og Yestmann(5e, hore til Sonder-

"'Udtn^'vr'
tvende, nemlig Gronnefjord og Ise-

KjobBtæd især. fjord, til Yester-Auitet, og tvende, nemlig

Eske- og OeQord, til Nord-Amtet; og det saaledes, al

hver vedkommende Amtmand haver Ober-Inspectionen

over de i samme Amt beliggende Kjcibstæder. Ligeledes

have Yi, for, saavidt saadant uden Tvang kan skee, at

trække Handelen især tilKjobstæderne, befalet, at enhver,

der som Udligger vil drive Handel i det til hver Kjob-

slæd henlagte Distrikt, bcir vinde Borgerskab i samme.

Men endskj(5ndt disse Strækninger ere saaledes udsogte,

at de formedelst deres naturlige Beliggenhed beqvem-

mest synes at kunne drive Handel i denne Kjobstæd

fremfor i nogen anden: saa skal dog derunderingenlunde

forstaaes nogen Slags Nodvendighed for Udliggerne alene

at handle med samme Kjobstæd, men de kan, ifolge

Plakaten af 18. August og Forordningen af 17. Novbr.

f. A., aldeles frie og uhindret handle med hvilken Kjcib-

slæd eller Udliggerslæd de selv ville, som og directe

ordinere og expedere Ladninger fra og til andre Yore

Slater, saaledes som saadant i dette Capitels 1. § er

befalet. — 1i2) Derimod maa, ifolge Plakaten af 18.

§1-2. Dog bOr August f. A., dens 13. Post, ingen Udlig-

udiiggenic sted- ger nedsælto sig, med mindre han haver

» være forsy-
beviisliggjort al væro forsynet med el

nede med ct

forholdsmæssigt passondo Forraad af Varer, hvis Mængde
Forraad. yji bcroc paa Omstændighederne og be-

stemmes efter de Egnes forskjellige Folkemængde, hvor
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saadan Handel skal anlægges. De Handlendes egen 4787.

Fordeel vii og udfordre, at de ere betænkte paa, alle iS. Juni.

Tider om Vinteren, da ingen Tilforsel kan ventes, at

kunne have et saadant Forraad af de til Livets Ophold

og Næringernes Drift mest fornddne Varer, som kan

svare til Indbyggernes formodentlige Nodtiirft. Derfor

maa Ingen begynde at handle som Udligger, med min-

dre han haver et Forraad af Varer i det Mindste af

500 Rdlrs. Værdi, hvoraf Halvparten bor være Kornva-

rer, og Halvparten Tommer- og andre til Næringernes

Drift fornddne Varer. Det vil og siden blive fornodent,

at de stedse sOge at vedligeholde et, om ikke lige saa

stort, saa dog til Districtets Omstændigheder passende

Forraad; men da dette er ligesaavel deres egen som

Indbyggernes Fordeel, saa ville Vi ikke paalægge dem

nogen videre Forbindtlighed dertil. - 13) Men paa det

at Vi kunne være forvisset om, , at Landets § i3. Ovrighe-

Indbyggere ikke skulle udsættes for nogen '^^^^

Mangel, saa ville Vi herved allern. be- omLTnTel auid

fale Vores Stiftamtmand, Amtmændene og tilstrækkelig er

Sysselmændene der i Landet, at de altid
' NOdven(ligheds-

bor forskaffe sig de nbiagtigste Underret- vare.

ninger, om Landet er forsynet med den fornodne Mængde

af F(5de- og andre til Næringsdrift mest nddvendige

Varer. Til den Ende skulle Sysselmændene een Gang

om Aaret eftersee, om de, der have nedsat sig som

Udliggere, og som saadanne drive Handel uden for

Kjcibstæderne, ere forsynede med et til det Dislricls

Fornødenheder nogenledes passende Forraad af forom-

meldte Varer; paa det at de, ifald saadant ikke befin-

des, betimelig kunde foreslaae saadanne Foranstaltnin-

ger, hvorved denne Mangel kunde blive afhjulpen.

Desuden skulle og alle Kjbbmænd, saavel i KjcSbstæderne,

som Udliggerstederne, i Julii Maaned, otte Dage forend

Posten i samme Syssel ankommer, da det kan formodes

al alle til Landet bestemte Skibe ere ankomne, til Sys-

selmanden indsende en paalidelig Optegnelse over hvad
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1787. Forraad de til den Tid have af folgende mest nijdven-

13. Juni. dige Varer: Korn, Salt, Fiskeliner, Garn, Tommer og

Bræder. Disse Kjcibmændenes samtlige Optegnelser

skal Sysselmanden indsende til Vort Rentekammer, og

naar han med tilstrækkelig Grund troer, at samme Di-

strikts Indbyggere kunne staae Fare for at hde nogen

Mangel, da saadant med det samme indberette. Lige-

ledes skal vedkommende Amts-Ovrighed med bemeldte

Post til Vort Rentekammer indberette, om de, efter den

Kundskab, de have om deres Amters Tilstand i det

Hele, troe, at der kunde være grundet Aarsag til saadan

Frygt. Derved ville Vi, da Postskibet, som, efter denne

Anordnings 1. Gapilels 21. §, ved August Maaneds Be-

gyndelse seiler fra Landet, medtager disse samtlige

Documenter, altid være i Stand til betids at træffe de

efter Omstændighederne fornodne Foranstaltninger. —
§ 14. Almiude- 14) 1 Almindelighed bcir saavel de Vare,

lige Regler om
^jj Landet ovorfcires, som og de, der

de Vmers Bo-

skaffenhed, som ludbyggemc til de Handlende leveres,
4

bruges i demie være gode Og til det bestemte Brug Ijen-

lige, hvilket, i Henseende til de Vare, der

indfdres, især er nodvendigt ved Tommer og andre til

Næringernes Drift fornødne Ting, Endskjondt derfor

efter en Frihandels Natur ingen almindelig Klage over

slette Varer eller hoie Priser kan finde Sled : saa bli-

ver dog at forholde efter denne Regel i de Tilfælde,

naar Vårene forud ere bestilte, eller Gontracter derom

sluttede, og de siden ikke befindes efter Forskriften.

Skulde da derj, der leverer Vårene, paastaae, at hans

Medcontrahent skal annamme dem, da bliver Sagen

summarisk at undersoge af vedkommende Ovrighed,

saaledes, at Varenes Priis og Værd, efter at ved Prover

og andre tjenlige Midler er afgjort, om de ere contract-

mæssige eller ikke, fastsættes af Ovrigheden, og da

uden Vægring bor udredes af den, som haver bestilt

Vårene; men dersom Vårene engang ere annammede,

hvad enten de saa ere betalte eller ikke, da skal in-
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skal forholdes

med havarerede

Varer, især med

Koruvarer.

gen videre Sdgsmaal finde Sted, med mindre den, som

besværer sig, kunde bevise, at han iitke strax havde

kunnet opdage Feilen. l()vrigi bor den, der skulde

annamme Vårene, alene betale Rettergangens Omkost*

ninger, naar Prisen ikke af Ovrigheden bliver forandret;

men i det modsatte Tilfælde skal de begge betale lige

meget. Og paa det at saadanne^Stridigheder saa meget

mindre skulle kunne finde Sted, maae de Handlende,

for saavidt de cinske at imodlage af Indbyggerne andre

eller flere Sorter, end de hidtil brugelige, være sig af

tilvirket Fisk, Uldengods eller andre Artikler, være be-

tænkte paa at forsyne dem med de dertil forncidne Un-

derretninger og Prover, hvorefter da alene bliver at for-

holde i hvert enkelt Tilfælde. — 15) Skulde saadan

Tvistighed opkomme, enten imellem de §15. Hvorledes

Handlende indbyrdes, eller imellem dem

og Landets indbyggere, i Henseende til

havarerede Varer, dabbr den, som maatte

finde Aarsag til nogen saadan Besværing, paa egen Be-

kostning foranstalte lovlig Besigtelse over de saaledes

omtvistede Varer, hvilken bcJr skee af Handelsstedets

Ovrighed, elier i sammes Forfald af en anden duelig

Mand, som han paa sit Ansvar beskikker dertil, med

tvende af ham dertil udmeldte eedsvorne Mænd. Ved

saadan Besigtelse bc3r bruges al mulig Agtsomhed, og

især efter Omstændighederne med megen Varsomhed

ved tjenlige Prover undersoges, om Feilen reiser sig

alene af Skade, som Vårene have taget paa Soen, eller

om den bestaaer i nogen væsentlig Mangel ved Vårene

i sig selv, samt om det hele Parti befindes al have be-

tydelig Mangel, eller om ikkun nogle Stykker deraf ere

beskadigede. Efter disse og flere til Sagens Natur i

hvert enkelt Tilfælde passende Omstændigheder, som i

Forretningen noie bliver at forklare, skal vedkommende

Ovrighed bestemme, om Varerne aldeles ikke kunne

bruges efter den indgangne Forening, eller om de vel

kunne bruges, men dog ikke gjelde for fulde. I forste

1787.

13. Juni,
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1787. Tilfælde skal den, som skulde annamme Vårene, være

13. Juni. aldeles befriet for at imodtage samme, hvorimod det

staaer Eieren frit for at gjore sig dem til Nytte, saa

godt som han kan. 1 det andet Tilfælde bcir Ovrighe-

den efter Billiehed bestemme en Priis, som for saadanne

Vare skal betales, hvorved da Eieren, dersom han ikke

vil overlade dem derfor, ikke kan forlange videre af

den, der skulde annamme Vårene, ligesom derimod

denne uden Vægring er pligtig til derfor at betale det,

som saaledes er bestemt. De samme Regler ^elde i

Henseende til de Handlende, der, som Commissionairer,

imodtage Ladninger af andre Vore Undersaatter, lige-

som og med forskrevne Ladninger, naar ved deres An-

komst til Landet nogen Havarie befindes, paa samme
Maade b6r forholdes: og skal i deslige Tilfælde den,

som ikke foranstalter strax saadan Besigtelse, ingen

Slags Paastand kunne gjSre til Skadeslosholdelse. Men

skulde Havarie paa Kornvare findes af den Beskaffejihed,

at de vare skadelige for Menneskers Helbred, da skal

Ovrigheden være bemyndiget til at forbyde Udsalget,

og den, som desuagtet sælger noget saadantKorn, skal

betale 100 Rdlr. i Mulkl, som deles lige imellem Angi-

veren og det Thingsogns Fattige, hvor Forbrydelsen

skeer. Elleps skal med Rettergangens Omkostninger

i disse Tilfælde forholdes, ligesom i foregaaende Post

er meldt. — 16) Med Maal og Vægt ved denne Handel

§16. Hvork-dos bliver at forholde efter Forordningen af
ekal forholdes ir>i"*>-*or • riT» i

^ ^ ,
18. Junn 1784, og maa ingen af de Hand-

med Vægt, Maal ' ^ ^

ogMynt. lende herefter bruge noget andet end ju-

steret Maal og Vægt. Værdien og Brugen af Banko-

sedler, Dansk Courant-Mynt, hele, halve og fjerdendeel

Kroner, retter sig, indtil noget videre derom maatte

vorde bestemt, efte,r Vor allern. Forordning af 22. April

1778, og det saaledes, at Indbyggerne ikke skal være

pligtige til at imodtage i Betaling Banko-Sedler, hvorpaa

ingen islandsk Paategning findes. — 17) De i Landet

4
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bosatte Handlende, som hele Aaret igjeu- Hvorledes 1787.

nem handle med Landets Indbyggere, skulle skai forholdes 13. Juni.

forsyne enhver Husfader, oe overall Enhver,
contrabe- -

som med dem fcirer nogen staaende eller niuger med ind-

lobende Handel, med en af ham i^en- byg^eme.

nemdragen, paa sidste Blad forseglet og paa den fiirste

Side med Eierens Navn af ham paategnet Gontrabog.

Til videre Authorisation paategnes, pagineres og forseg-

les denne Gontrabog af vedkommende Sysselmand, som

strax meddeler Kjobmanden el egenhændigt Beviis om,

at han den haver authoriserel. Bogen skal være sam-

menlagt i Oclav, bestaaende af saa mange Ark, som

Vedkommende forlange og finde fornodent, efter deres

Handels Storrelse, da det fdrste Ark betales med 4 Sk.

og hvert af de ovrige med 2 Sk,: Halvparten lil Kjcib-

manden for Papiir og Gvrige Materialier, og Halvparten

til Sysselmanden for Forsegling og Authorisalion. Dog

maae ingen af de ældre Gonlraboger bruges under den

nu indrettede Frihandel; men enhver bOr forsyne sig

med en ny Gontrabog hos den eller de Kjobmænd, han

agter at handle med. 1 disse BOger skulle KjObmæn-

dene strax, naar de udlevere eller imodtage Vare eller

Penge, tydeligen antegne samme ved Maal, Vægt, Tal

og Værd, saavel i Credit som Debet, og derefter levere

Bogen tilbage til deus Eier, paa det at den altid efter

dens Hensigt kan være til Beviis paa Begges Mellem-

værende. Kjobmændene skulle og ved hvert Aars Ud-,

gang, eller naar Eieren gjor sin sidste Handel for det

lobende Aar, opgjcire og afslutte hans Regning i Gon-

trabogen, og skrive dens Saldo paa ny Regning, i Rdlr.,

Mk. og Sk., hvori overalt den hele Regning skal fores.

— 18) Disse Gonlraboger skulle tjene til § HvadRet-

n" v A I im. tiglied Kjfib-

BevHS udi de muligen opkommende Tvi-
„^^^,^5^ ^^^^

stigheder om de Handlendes Fordringer; tilkommer,

ligesom de og bijr haves i Agt ved Skiftebehandlingen

i de efterhaanden forefaldende Stervboer, hvor nogen

Gjæld til de Handlende befindes at indestaae. Dog
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1787.

13. Juni.

skulle KjSbmændene, dersom det forlanges, desuden

være pligtige, under saadanne Sogsniaalej at forevise

vedkommende Ovrighed deres Handeisbc5ger til Efter-

syn og Sammenligning med Gontrabogen, paa det at al

i saa Fald fornoden Rigtigbed og Vished kan erholdes.

Til den Ende skulle de ligeledes være pligtige til at

lade deres Handelsboger authorisere, saaledes, at de

blive igjennemtrukne, det fcirste og sidste Blad pagine-

ret, og derpaa forseglet af vedkommende Ovrighed,

hvorfor de betale 2 Mk. for hver Bog. Saadanne Kjcib-

mands-Krav, som kunne bevises paa anfcirte Maade,

deels ved Gontrabciger og deels i fornodne Tilfælde

ved Handelsboger, skulle nyde samme Rettigheder, som

andet Regnings-Krav efter Vor Norske Lov, men ingen

videre Prioritet. Dog maa den, imod Ovrighedens Be-

viis om Vedkommendes Niid, givne Gredit paa Varer

til uundværligt Livs-Ophold og Næringsdrift i Trangs-

lider, nyde Prioritet for al anden Regnings-Krav, men

endda aldrig længere end paa eet Aar. — 19) lOvrigt

§19. Hvorledes kuuuo Kjobmændonc, saavel som Landets

Ovrige Indbyggere, ligesom de derom bedst

indbyrdes kunne forenes, udsætte deres

Penge enten i Handelen eller i andre Ei-

endomme mod gangbar Rente efter nu gjeldende An-

ordninger; ligesom og de Handlende, saavel som Landets

(ivrige Indbyggere, i den Henseende ere befriede, ifolge

Forordningen af 17. November f. A., dens 3. Post,

for V4 pGt. Skat og stemplet Papirs Brug. De Gapita-

ler elier rede Penge, der tilhore de offentlige Stiftelser

eller Umyndige i Island, maae ligeledes efterdags der i

Landet udsættes paa Rente, da den iAaret 1783 foiede

Anstalt om saadanne Penges Antagelse i Vor Kasse

igjennem Handelen ikke mere kan finde Sted under

en fri Handel; dog maae dette Slags Midler ikke udlaa-

nes, uden imod Sikkerhed i faste Eiendomme, og paa

bver ikke mere end % af sammes Værd, efter lovlig

skal forholdes

med de Penge,

som paa Ueiite

udsættes.
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Vurdering^. — 20) Ligesom Vi ved Vor Anordning om 1787.

de islandske Kjcibslæders Friheder af 17. §^0, uvoriedes 13. Juni.

November 1786, dens 17. Artik., have for- ^^""^ forholdes

undt dem Vexel-Ret, saa ville Vi og her- '^g'l^re'ITde

ved allern. tillade, al saadanne Vexler naudieiuie gjei-

imellem Island og Vore ovrige eurppæisUe '^'^"'^^

Ståler maae stiles paa 6 Maaneders Sigt; hvorimod med

Vexlerne i Island forholdes aldeles efter Vor Norske

Lov og andre Anordninger. Ligeledes skulle i andre, i

denne Forordning ikke ommeldte Tilfælde, forholdes med

de Handlende, i Henseende til Kjob og Salg, og andre

med Indbyggerne indgaaende Gontracter, efter de i

Almindelighed i Island gjeldende Love. — 21) I Hen-

seende til Rettergangen i de imellem de ^ ^i. i uvuke

farende Handlende eller nogen af deres •
TUfæide de

Folk og Landels Indbyggere forefaldende ^^^"f
^^^^

'

^
_

joo mindelighed for-

Sager, bliver, i Folge Reskriptet .af 2. Junii undes Extra-

^747, at forholde paa samme Maade, som Lavthing.

ved Norske Lovs 4. Bogs 8. Gapitel 1. Artikel om Sd-

rets-Sagers Udførelse er anordnet, og med de udi saa-

danne Sager afsagte Dommes Execulion efter Norske

Lovs 1. Bogs 22. Gapitel 19. Artikel. Laugmændene,

naar Sagens Omstændigheder maalte gjcire saadant for-

nodent, skulle og være forbundne at sætte Extra-Ret

paa et saavel for dem som for Parterne beleiligt Sted,

og det uden Forskjel, enten det alene ere farende Han-

delsfolk eller Kjobstædsborgere, som saadan Rettighed

allerede er forundt, ifolge Forordningen af 17. No-

vember f. A. dens 19.. Post; dog at Requirenten i saa

Fald maa være tiltænkt at betale Lavmanden, foruden

Bettens Gebyhr, de paa hans Reise medgaaende Om-
kostninger. Naar en af Parterne skulde begjære en

Sætte-Dommer, enten til Vidners Afhoring, eller Uf Sa-

gens Behandhng og Doms Afsigelse, naar den vedkom-

mende Sysselmand, enten som SagS(5ger, Sagvolder,

- '3 Canc Skriv. 5. April 1788.
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1787. eller paa anden Maade saaledes udi Sagerne var inter-

.13. Juni, esseret, at han ikke selv kunde beklæde Retten og

Dommer-Sædet: da udmelder Amtmanden, efter en af

Parternes foregaaende Requisition til ham, den næste

Sysselmand eller en anden kyndig Mand, som Retten

udi samme, saavel Vidne- som andre Sager, forsvarli-

gen kunde betjene, hvorfor ham da tilstaaes billig Be-

taling efter Omstændighederne. — 22) Vores Stiftamtmand,

§ 23. ovrigho- Amtmænd og Sysselmænd skulle lade sig

denskuHAimin- være angelegent, til vedkommende Colle-

^**^t^''^VT^ eier at indberette AU, hvad efter deres
de Handlende '

saa meget muligrt Mening og Erfaring kunde tjene til Han-
behjæipeiige. delens Opkomst Og Fremme

;
og forsaavidt

bdr de hver i sit Distrikt være opmærksomme paa, hvad

der vedkommer Handelen, og ved deres aarlige Om-

reiser, samt ved andre Leiligheder scige derom at for-

skaffe sig nciie Kundskab. Især skulle de efter Mulig-

hed være de Handlende behjælpelige til, at de kunne

drive deres Næring med al den Frihed, som Vi have

forundt og tiltænkt dem, og at dem, saafremt de paa

nogen Maade blive fornærmede, strax vederfares Ret,

uden nogen Persons Anseelse. Ligesaa btir og Vore

Embedsmænd og Retjente der i Landet, forsaavidt

Opsyn over Politivæsenet dem er anbetroet, eller her-

efter anbetroet vorder, paa alle Maader see derhen, at

Handelens Drift ogsaa derved bliver befordret, at de

Uordener, der kunde hindre samme, blive hævede, og

derimod alle Foranstaltninger, som kunde bidrage til

de Handlendes Letteise, overholdne med stbrste Al-

vorlighed.

GAP. III. Om de islandske Land^ og Si>brugs» samt

Manufakturvarer,

§ 1. Hvorledes ^) FlskeHet med Raade, som Indbyg-

fremdeiea skal gemes HovednæHng ved Sokanlen, maa

^^ICggerres'^
^^^^ Enhver, der ere bosatte

Baade- Fiskerie. i Island
,

geistUgc og verdslige Embeds-
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mænd ikke undlagne; hvormed skal forholdes efter Re- 1787.

sknplet af S8. Februarii 1758, saaledes som delle er 13. Juni.

paany bekjendtgjort ved Vor allern. Resolution af Dags

Dato. Vore Embedsmænd der i Landet, især Syssel-

mændene, skulle og sbrge for, at bemeldte Reskript,

saavel som hvad Vi derom i sin Tid videre maatte an-

ordne, saa nciie som mueligt bliver efterkommet, lige-

som dc og paa alle Maader b5r opmuntre Folket i

Fiskeværene til Reenlighed og god Husholdning. 1

Særdeleshed skulle de være betænkte paa, at træffe

passende Foranstaltninger til at forsyne de Fiskevær

med godt og sundt Vand, hvor saadant maatte mangle;

og skal til den Ende Repstyrerne tilholde alle tilstede-

værende Fiskere under vilkaarlig Slraf at forrette det

i denne Henseende fornodne Arbeide. Fremdeles ville

Vi og, at Stiftamtmanden, Amtmænd og Sysselmændene

skulle indberette til Vort Rentekammer, hvad de efter

Omstændighederne iroe at ville mest bidrage til at

fremme Fiskeriets Drift i Almindelighed, det være sig

ved at indfore nye passende Foranstaltninger, eller ved

at hæve de Hindringer, som mueligen maatte finde

Sted; og ville Vi især vente deres Forsiage, hvorledes

det saakaldte Mandslaan med Tiden kunde afskaffes

eller indskrænkes, hgesom Vi agte at ophæve det paa

de Os lilhorende Jorder. — 2) I5vrigt maa det være

de Fiskende uformeent at sbge Fiskeriet, § 2. Hvnd ei-

endog med egne Baade, hvor det bedst statuintr onmd-

£•1 ' ^ 1 1 t 1 ^
eieVeii skal til-

tilfalder, imod at betale Bonden, hos hvil-

ken de i det Fiskevær kunne indtinge sig vuit de riskendo

hvad som paa det Sted har været upaa-
, , - * ' hans Grund ved

anKei brug, for Baade -Opsats, Huus og ueres Næi-.««^-

Tjeneste. Men skulde alt Rum være saa 'i^'"-

betagel, at ingen Lejlighed var for dem, hverken til

Huus eller underliggende Landingssted, og de kunde
ved Stranden finde en anden Landing, da maa det

være dem tilladt samme at anlægge, og der al opholde
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1787. sig under Telter eller under deres Baade, naar de der-

13, Juni. paa ere betænkte. I saa Fald kan ingen Kjendelse for

Grunden have Sted, saalænge saadanne Fi'einmede in-

gen Traadning tii Skade eller anden Forfang gjcire paa

Mark eller Tuun. Skulde de, af Mangel paa Fiskegjær-

der, beqvem Mdl eller deslige, trænge til at tcirre deres

Fisk ved Stranden, hvor noget Græs kunde voxe, da

bliver det ikke at ansee for al være Bonden til Skade,

men heller ti] Nytte, da Ryggene med Fisken, som der-

paa lægges, gj^>der Jorden Irl at blive græsbærende,

om Grunden dertil er tjenlig; ligesom det heller ikke

kan agtes skadeligt, at FisktOrres, endog paa god Græs-

mark paa de Steder, hvor Værtiden endes til den

i 2. Maji. Men dersom nogen Tvistighed imellem Op-

sidderen og de Fremmede herom skulde opkomme, da

skal Stedets Sysselmand udnævne tvende uvillige Mænd

til at besigte Stedet, og taxere Skaden, hvorefter Sagen

ved Sysselmanden afgj^res. Hvor derimod Sommer-

værtid bruges, kan Fiskens Tijrring paa nyttig Græsmark

ikke finde Sted, med mindre Grundeierens Minde i

Forveien dertil erholdes. — 3) Dersom nogen Hval bliver

§ ^- iivoiimies
f5p(^ anden Mands Grund, da forhol-

deT ^^(1 Hviii-
dermed efter Reskriptet af 23. Junii

faii^'steii. 1779; ligesom og de af Landets Indbyg-

gere eller Fremmede, der ville lægge Vind paa denne

Fangst, kunne vente dertil at nyde særdeles Understot-

lelse efter Omstændighederne og Anlæggets Vigtighed,

Især kunne de, der boe i Nærheden af de dertil mest

beqvemme Fjorde, saasom Isefjords KjObstæd, og flere

Fjorde fra Patrixfjord tilJbkulfjordene paa Vesterlandet,

samt Hvalfjord i Kjose Syssel, naar derom indkomme

nærmere passende Forslag, haabeHjelp li! Redskabernes

Anskaffelse. 1 samme Hensigt ville Vi og i forekom-

mende Tilfælde foie Anstalt til, at nogle duelige og

lærvillige unge Mennesker fra saadanne Steder skulle

uden Betaling blive fuldkommen oplærte i samme Fangst

og Fiskens Behandhngsmaade
,

og siden nyde nogen
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Hjelp, for igjen at nedsætte sig i Island paa et eller 1787.

andel til saadan Fangst beqvemt Sted, for der at an- 13. Juni

vende deres erhvervede Kundskab. — 4) Da Vi anst^e

det vigligt, saavei for Indvaanerne i Island ^ ^ oi,mnnir

i Særdeleshed, som og for Vore Stater i m iLivkuive-,

Almindelighed, at foruden det mest bru-
s^^'"'""^^«-.

Lnxc-Ffiugst,

gelige Torskefiskene tillige drives al anden sa„,t siide- og

Slags Fiskefangst, som Naturen ved Island Fiyudemes

frembyder, paa det at saa stor Mængde,
^^^kmug.

som mueligt, af alle Sorter Fisk kunde fanges, og Fi-

sken saaledes behandles, at den ei alene maatte tjene

lil Underholdning for Indvaanerne, men og være afsæt-

telig i Handel; saa villo Vi være betænkte paa, hvor-

ledes Landets Indbyggere, naar de lægge Vind paa at

udvide og forbedre Fiskerierne, saavei i Henseende (il

Haakalle-, Sælhunde- og Laxefangst, som Silde- og Flyn-

drefangst, kunne med det Fornodne til beqvemme Red-

skabers Anskaffelse vorde forsynede og understoUede,

alt efler Omstændighederne og Ovrighedens nærmere

Forestilling, helst for saavidi saadanne Anlæg forelages

i det Store, og kunne have nogen betydelig Indflydelse

paa Handelen. ~~ 5) De hidindtil for visse Sorter af

Fiskevare under den octroyerede Handel § Aiminaciise

foreskrevne Regier kunne for Fremtiden, ^^^^^'"^"f'f^
i Henseende til enkelte Tilfælde, ikke mere anhcd.

finde Sted; men det maa for saavidt andre eller flere

Sorter af disse Vare af de Handlende skulde forlanges,

forholdes efter denne Anordnings '2. Gapitcls 14 §;

dog skal, naar Intet nærmere imellem Vedkommende
bliver bestemt, folgende hidindtil vedtagne ttegler frem-

deles i Almindelighed gjælde, og det saa meget mere,

som de sigte tfl at bestemme Beskairenheden af de

vigtigste islandske Exporter. Fersk- eller Blodfisk, naar

den som forsvarlig Kjobmandsvare skal være at ansoe,

b(5r leveres strax efter at den er uddragen af Soen,

og være umorken, samt ingen mager eller Skindfisk

deriblandt. Hovedet biir være afskaaret, og Indvoldene

29*
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787. udtagne, samt Fisken behbrigen flækket, saaledes, at

Juni. Benet er borttaget tre Led nedenfor Navlen, og Skjæl-

len paa Kullerne afskrabet. Den Fisk, der skal kunne

antages som Klipfisk, maa frisk nedsaltes med det for-

nodne franske Salt, eller andet dertil ligesaa tjenligt.

Den bor reenligen opplukkes, og derefter virkes vel

tor' paa Terre-Neuves Maade, saaledes , at den haver

den fornodne Anseende, og kan conservere sig; saa

maa og Nakken, med hvad der sidder om Benene ved

Nakken, afskjæres, forend den faaer den sidste Dags

Torke. Tørfisken bor være vel vicket og igjennemtttr-

ret, el mallen, suur, slepig eller kassen. Nakken maa

være afskaaren, naar den er halvtor, eller i Mangel

deraf fcirend den bliver imodtagen og veiet. Den

ferske Torskeravn maa leveres strax, naar den er ud-

tagen af Fisken ; Buxerne maae være hele, og Ravnen

rcid af Couleur, haard og ikke gotten. Trannen maa

være reen og klar, saaledes, at den ikke sætter Fod.—
§6. Regierom

6) Ligcledes bcir de Vare, som Islænderne

^„ „„^^,„ sælge af Landbruget og derhen horende
og sammes lor- ^ o o

Drift , i Almindelighed være forsvarlige,

nytteise.
pgj^^ Velbehandlede; hvorimod, i Hen-

seende til de noiere Bestemmelser, bliver at forholde

efter denne Anordnings 2. Cap. 14. §. Men saasom

disse Vare tildeels kunne anvendes til langl stbrre Nytte

i Handelen, end hidindtil haver kunnet skee under en

octroyeret Handel, saa kunne de af Landets Indbyg-

gere, der ville lægge Vind paa saadan bedre Behand-

lingsmaade, vente al forundes dertil en eller anden

passende Opmuntring efter Omstændighederne, helst

naar Anlæggene ere af den Bety denhed, al de kunne

have mærkelig Indflydelse paa Handelen Det samme

skal gjælde i Henseende til Landbruget og Jordens

Dyrkning, saavel i Almindelighed, som især for saavidt

Nogen maatte udmærke sig ved betydelige Forsog i

Havedyrkning, Skovplantning, Korn-, Potatos- og andre

Væxters Avling, eller adskillige islandske til Fcide tjen-
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lige Væxlers fortrinlige Behandling: Alt efter Omstæn- 1787.

digliederne og Ovrighedons Indberetning til Vorl Rente- 13. Juni.

I^amtner, samt iildeels efter Vore derom hidindtil givne

Resolutioner. — 7) Med Fuglefangslen og dens Benyt-

telse forholdes efter Loven og det, som §7- F<^iskricter

I
-

I r» • li-I i Heiiscciulo til

hidindtil har været upaaanket Brug, indtil
EaLifuKiens

noget Nærmere derom bestemt vorder. fredning.

Men ingen, det være sig Fremmede eller Landets Ind-

byggere, maae skyde Ederfugle, eller med Hund eller
^

Garn fange og odelægge dem, under 3 Marks Straf for

hver Fugl, hvorhos den, der haver været med, og ikke

strax givet det an, boder halvt saa meget, hvoraf An-

giveren faaer. -/n, og Bciygdens Fattige den ovrige Va,

efter at de paa Sagens Undersogelse medgangne Om-

kostninger ere fradragne, med mindre det skeer paa

egen Grund, og saaledes, at ingen Nabo derved kan

lide Skade, Skulde derimod- Nogen foretage Saadant

paa en anden Eiers Grund, der maatte have gjort no-

gen særdeles Indretning, ved at frede Ec^rfugle, være

sig med at anla^.gge Holme i ferske St3er, eller med at

^ygge Reder til Fuglene eller deslige, da boder han

Skade-Gjeld efter Loven; og hvo som maalto befindes

raodvilligviis at beskadige eller odelægge saadanne Ind-

retninger selv, straffes med Voldsbodor. Saa bor og

Æg ikke tages uden af Eieren, og paa de Steder, som

have flere Sameiere, ikke uden med Alles fælles Sam-

tytke paa bestemte Dage, og aldrig sildigere, end til

den Uges Udgang, som er næst for St. llansdags-Ugen.

Naar man mærker, at Ederfuglen begynder at holde

sig til nogen Holm eller andel Sted, som just ikko er

Nogens Eiendom, for der at lægge Æg, saa hiir man

for det fOrsle lade den beholde Æggene, at den des-

bedre baade kan lokkes til og formere sig, indtil dens

Formerelse kan blive saa kjendelig, at Æg kunne tages

uden Skade for Yngelen; og skulde nogen af Naboerne

eller Andre derimod forsee sig, da ska| han betale 1 Rd.

i Straf, hvoraf Angiveren faaer -/a og BOygdens Fattige Va,
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1787. efteral Rettens Gebyhr er fradraget; hvorimod de, der f

l^J. .Juni. forol.ai;e saadanne Indrelninger, nyde de i Vores Reso-

lution af 22. Junii 1785 fastsatte Belonninger. — SJ For

§ 8. Hvorledes endvidere at befordre nogle Næringsveies

med svl-i'-'og
^'^^^^ udbredte Drift, ville Vi og aller.n.^

snitvæikonie. tilbyde Huscvigs Svovelværk og Reykenæs ^
Saltværk til private Liebhavere paa biUige Vilkaar,

hvorom Vedkommende kunne henvende sig til Vores

islandske Realisations-Commission. Skulde og Nogen

igjen ville optage de i forrige Tider drevne Svovelminer

ved Krisevig i Guldbringe Syssel, eller drive andre

betydelige Miner, samt gjore flere Anlæg til at kaage

Salt af Sdvandet ved Hjelp af de hede Kilder, saasom

paa Reykhole i Bardestrands Syssel og mueligen paa

flere Steder, ville Vi ikke alene Saadant herved tillade,

men og understolte saadanne Foretagender ved en eller

anden passende Benaadning. Hvad ellers Svovelen i

Almindelighed angaaer, da maa Enhver, hvor han fin- ^
der den, gj^'e sig den til Nytte, paa hvad Maade han

bedst vil og kan, alene at Saadant skeer med Grund-
,(

eierens Minde, dersom den findes paa noget andet Sted

end paa hans egen Grund. — 9) Af de i Landet fal-

§ 0. oinnnntrinfr
^^^^^ Mineraller, det være sig Jord-,

tu liere Minini- Sand- eller Steenarter, maa Enhver frit

Her. Benyttelse,
bp^yite sig, hvortil hau bcdst vil Og kan,

saafremt de falde paa Bjerge, Landev.eie og andre Ste-

der, der ikke ere i Nogens Eiendom. Og da adskillige

af Steenarierne ere befundne meget tjenlige til Bygnin-

ger og andet Brug, saa skal dem, der ville bryde saa- Å

danne Stene
,

paa deres Ansogniug paa lovformelig

Maade gives Eiendomsrettighed paa saadant Sted, saa-

fremt det ikke allerede er i Nogens Eiendom. Men

ligesom de i andet Fald med Eieren i Mindelighed

maae forene sig, saa skal og Ovrigheden have Ind-

seende med, at Ingen uden skjellig Aarsag nægter en

Anden saadan Tilladelse til, mod en billig Kjendelse,

at benytte sig af dette Slags Produkter, naar de ere af

i
^

r
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dre Produkter,
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'
^

Betydenhed, og han selv ikke deraf kan eller vil gjore 1787.

^rug. Det samme skal gjælde om adskillige rarere 13. Juni.

Sleenarler, saasom Kalk- og Gipsspat, Krystal, Opal,

Chalcedon, Agai, Jaspis, Zeolit, saml adskillige Arter af

j

vuikanisk Glas; og kan endog de, der ville slibe

^ og forarbeide saadanne Stene til adskillige Zirater,

hvortil de efter Erfaring ere meget bekvemme , vente

at nyde en efter Omstændighederne passende Beløn-

ning, saasnart saådanne Forsog kunde synes at love

nogen væsentlig Nytte. — 10) Saaledes kunne og de
I

vente passende Benaadninger og Under-
g opmuntr,

slettelse efter Omstændighederne, som ville ti i ut benytte sig

opdage og bryde Slcenkul, samt foranle-

dige, al man lettere af Klippen kunde ud- at Drive-

bryde og benytte sig af Surterbranden ;
tommeret,

og skal Ovrigheden paa foranfOrte Maade have Indseende

med, at den derom fornodne Forening med Grundeierne

^ kan træffes paa bedste Maade. Drivetomret, som tindes

tildeels i betydelig Mængde i Landets nordlige, nord-

,

' vestlige og nordostlige Kyster, bliver vel fremdeles,

ligesom tilforn, i deres Eiendom, som have Strandrettig-

heden; men saasom Erfarenhed haver viist, at Indbyg-

gerne, af Mangel paa Evne til de dertil fornf5dne For-

anstaltninger,- ikke tilstrækkelig deraf kunne benytte sig,

saa ville Vi allern., at paa saadanne Sleden hvor dette

Slags Tommer forefindes og pleier at komme, skal ved

Ovrigliedens Mellemlumdling i forekommende Tilfælde

træffes , imod en efter OjnslaMidighederne passende

A Kjendelse, en billig Forening imellem Grundens Eiere

^r; dem, som mueligt kunde faae i Sinde at gjore et

stadigt Anlæg til saadant Tttmmers bedre Benyttelse.

I dette Tilfælde kan Entrepreneurerne for deslige An-

læg vente, al dem til deres Forelagende vorder tilstaaet

en eller anden passende Benaadning, helst for saavidt

de agte at benytte sig af dette Tc3mmer til at bygge

store Baade og andre lil Havfiskerie og Transport be-

qvemme Fartoier, hvortil de Steder, hvor denne Her-
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1787. lighed falder, trænger fremfor andre Landets Kyster.

—

13. Juni. ^ii. uvncii'oi- 11) Haandværkere, der ville nedsætte sig

' dele fur Lun-
j jgiand, kunne gjore saadant ubehindret,

dot mRst nyttige
.

>iaandv;.rkm,
^^^^ ^lenc I Kjobslædeme, men og, naar

forundes. de finde det bedre, paa Landet, da det

fremdeles, ligesom hidindtil, ifolge Plakaten af 18. Aug.

1786, dens 14. Post, bliver Enhver uformeent paa Lan-

det al drive hvad lovlig Næring han bedst vil og kan,

Kjobmandshandel alene undtagen, ifolge denne Anord-

nings 2. Cap. 2. §. De for Landet mest nyttige Haand-

værksfolk kunne og vente, at dem bliver forundt en

allern. Understottelse til deres Nedsættelse i en elier

anden af de islandske Kjcibstæder, saasom foruden

Vævere, Hattemagere, Feldberedere, Reebslagere, Grov-

og Kleinsmede, Snedkere, Bcidkere, Huus- og Skibs-

Tommermænd, Muurmestere og Steenhuggere. Saadanne

Folk kunne da, hvad enten de ere Mestere eller ud-

lærte Svende, henvende sig til Vores Rentekammer,

for at blive nærmere underrettede om hvad Fordele

dem efter Omstændighederne og den forskjellige locale

Beskaffenhed kunde bevilges; dog maae de, forinden

de indgive saadanne AnsSgninger, være forsynede saa
> •

vel med vedkommende Ovrigheds Attester, som og

med de fornodne Beviisligheder i Henseende til deres

Duelighed. Samme, og efter Omstændighederne endnu

storre Fordele, skulle forundes dem, som ville gjore slorre

til Landet passende Fabrikanlæg, hvoraf nogle, saasom

Reebslagerie og Feldberederie, allerede i forrige Tider

med god Lykke ere drevne; helst for saavidt derved

kunde gives Anledning til, at Landets raae Produkter

kunde benyttes paa en fordeelagtigere Maade. eller og

at Landets Fornodenheder derved kunde formindskes:

saasom ved at fabrikere Fiskeliim og Husblas, at be-

nytte sig af Hestehaar til mange deraf muelige Tilvirk-

ninger, af Jord- og Leerarter til Malerfarver, og flere

saadanne Næringsveie, hvortil Naturen selv synes der

at give Anledning, — 12) Da Uldengodset fra de ældste

li
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Tider af haver været Islændernes vigtigste § vi. Hvorictics 1787,

Fabrikation, og det haver fundet i Almin- »^ai foriioiues ig, 2\xnu

dehghed en temmelig fordeelagtig Afsæt-
ni i Landet bru-

ning, tildeels endog i fremmede Lande, geiige uuunbri-

saa vil Indbyggernes egen Fordeel rime-

I'gviis opmun(re dem til at anvende fremdeles den mue-

ligste Flid paa dette Slags Vare. Men hvad forskjellige

Sorter deraf de nu skulle forarbeide, og af hvad God-

hed de skulle være, saadanl vil for Eflertidon alene beroe

paa de Handlendes og Indbyggernes indbyrdes Forening;

de Handlende maae altsaa selv forsyne Indbyggerne

med de Prciver og Underretninger, hvorefter de holde

det fordeelagtigst, at disse skulle arbeide. Ligesom

nu Indbyggerne, naar de paalage sig, efter saadanne

Prover, Underretninger eller MOnstre, at forfærdige de

bestilte Vare, det være sig Vanter, Strømper eller uldne

Toier, bcir scige noiagtig at- folge deslige Forskrifter,

^ saa vil og i paakommende Tilfælde alene derefter kunne

bestemmes, om saadanne Vare ere gode og forsvarlige

eller ikke, hvormed da forholdes efter 2. Gap. 14. §.

Hvad derimod hidindtil ved forskjellige Anordninger og

Foranstaltninger igjennem Vore Gollegier og ved Vore

Embedsmænd er anbefalet, i Henseende (il visse hidtil

brugelige Sorter af Uldengods, deres Fabrikation og

hvad derhen horer, saadant bliver hermed fra 1. Jan.

1788 af aldeles ophævet og sat ud af Kraft. Men lige-

som Grunden, hvorfor forbemeldte Anordninger op-

hæves, alene er denne, at de sigte til visse bestemte

^ Sorter af Vare, som under Frihandelen meget kunne-

forandres, saa bor derimod Landets Indbyggere, for

saavidl de forfærdige de hidtil brugelige Vai'c, forar-

beide dem, ligesom hidindtil foreskrevet er, paa aldeles

forsvarlig Maade. Ovrigheden bor derfor i paakom-

mende Tvistigheder, saavel om disse, som om alle an-

dre Vare, noie undersoge og bedomme, om de i sig

selv ere gode og forsvarhge, eller ikke, endskj(3ndt de
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1787. hidindtil foreskrevne særdeles Regler ikke mere finde

13. Juni. Sted. — 13) Ligesom Vi saa meget mere vente, at Uld-

§ 13. Opmuntr, fabrikationen vil forbedres i Fremtiden,

tiUVukm^^^^^^^^^^
^"^^ allerede er befundet, at Indbyg-

kation, gerne i Island kunne forarbeide et og

andet Slags af uldne Toier, som kunne være tjenlige

lil adskilligt Brug og med Tiden blive fuldkomnere,

naar en bedre Spinden og Væven bliver mere almin-

delig iblandt dem, saa ville Vi og ansee med allern.

Velbehag, om nogen af Vore Undersaatter eller Frem-

mede ville give sig Umage for at indfore der i Landet

et eller andet Slags af fordeelagtig Fabrikation, hvorved

den store Mængde Uld, som der falder, kunde benyttes

lil Vore ivrige samtlige Staters Fordeel. I saadant Til-

fælde kunne Entrepreneurerne for saadanne Anlæg vente

passende. Understøttelser, til de fcirste Indretningers

Omkostninger, eller til Debitens Befordring, eller hvortil

de ellers efler Omstændighederne mest maatle behOves.

Det samme skal gjælde i Henseende til den nu for

Tiden paa Reikevig indrellede Fabrik, som Vi ere allern.

til Sinds at ville overlade de Lvsthavende, som derom

melde sig ved Vores islandske Handels liealisations-

Gommission, for særdeles billig Priis, saavel som og

om flere Indretninger af dette Slags, saasom at forsyne

Tuglhuslemmerne med del for dem passeligste Arbeide,

at indrette et Farverie og en Slampemcille paa Nord-

landet, og hvad videre nogenledes botydelige Foranstalt-

ninger kunne bidrage til Uldarboidets Forædling. —
§ u. Hvad For- j 4j [sær kuuue de Ulti- og Linnedvævere,
dele Uld- og Lin- ... i • . . . . , ,

„cdv:evere isar
v^"*^ nedsælle Sig 1 eu jslandsk Kjob-

skai forunde.«, stæd, vcntc, at dem til deres Nedsættelse

og Næringsdrift vorder forundt særdeles UnderstoUelse

efter Omstændighederne. Saaledes ville Vi ikke alene

for det første lilsige saavel Uld- som Linnedvæ.vere en

passende Præmie for Enhver, som de bevise at have

oplært i Spinden og Væven; men dersom Nogen af

dem, som iftilge Vores for Vort Rige Danmark siden
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1780 Jagte Plan ere oplærte ved de her i Rigerne op-

rettede Fabriker, vilde aedsælie sig i Island, for der

i&jen at drive den lærte Profession, skal de fOrste tolv,

som derom melde sig, desuden i de fcirste 50 Aar nyde

en Præmie af 20 Rd. aarligen. Dog maae de i saa

Fald være forsynede med en paa behorig Maade be-

kræftet Attest fra Fabrikmesteren, at de fuldkommen

ere udlærte, samt i bemeldte Tid drive deres Profes-

sion, og have bestandigen i det mindste een Dreng i

Lære, som i 5 Aar skal være udlært. Desuden bBr en

Ovrighedsperson, eller en anden verdslig Betjent tillige

med en Geistlig, have speciel Tilsyn med, at han virke-

ligen i den Tid, for hvilken han forlanger Præmie,

haver udcivet sin lærte Profession og dermed været

udi bestandig Drift, samt opfyldt den ham paalagte

Forbindtlighed med at have udlært i det mindste een

Dreng hvert femte Aar. Og maa Enhver, som æsker

Præmie for at oplære Drenge, hvad enten del ere Ulden-

eller Linnedvævere, forskaffe forommeldte Embedsmænds

Attest om den udlærte Persons beviislige Duelighed,

samt tillige fremlægge en af vedkommende Sysselmænd

paa Mandtalsthinget undersogtoe; derefter i Thingsvidne-

form udfærdiget Forklaring om det Provearbeide, som

de saaledes af dem Oplærte have forfærdiget. Skulde

nogen fra udenlandske Stæ.der hidkommende Mester

eller udlært Svend melde sig hos Ovrigheden i en af

Vore Kjobstæder, for at gaae over til Island og der at

nedsætte sig, kan han, saasnart han haver aflagt de

fornodne Prover paa hans Duehghed, vente ligeledes

nyde alle forommeldte Fordele, ligesom og at tage

Deel i Ue ved Plakaten af i 8. August og Forordningen

af 17. November f. A. de Fremmede i Almindelighed i

Island tilstaaede Friheder. — ]5) Desuden ville Vi. for

saa meget mere at opmuntre Indbyggerne §i5. i'ræmierfor

til al lægge sig med al rm.elig Flid efler

denne Fabrikation, herved allern. udsætte spiua og væv-

en efter Omstændighederne bestemmende

1787.

13. Juni.
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1787. Præmie for det af vel sorteret Uld og særdeles Fiinbed

13. Juni. i Island forarbeidede Uldengods, samt for det forste i

10 Aar en Præmie af 10 pro Cenlo af Værdien af del

der spundne Bomulds-, Hor- og Hampegarn efter Tal-

hasper. Dog maae de, der æske saadan Præmie for

Garn, tilveiebringe de fornodne Told-Attester om den

i Vore Riger og Lande saaledes fra Island indfiirte Qvan-

tilet, samt edelig bekræfte deres Angivende, saavel om

Værdien, som al det virkelig er spunden i Island; hvor-

hos Vi dog for bemeldte ti Aar ikke ville foreskrive

nogen bestemt Regel i Henseende til Spindens Fiinbed,

men overlade saadant lil Vedkommendes indbyrdes For-

ening, da deres fælleds Fordeel bedst vil befordres

ved al spinde Garnet til den efter Uldens Beskaffenhed

passeligste Fiinbed. Ligeledes ville Vi for samme Tid

bestemme en passende Præmie for Vævningen af de i

Island mest brugelige grove Strier og Lærreder, saa-

ledes: al for hver Alen af grov Strie og Lærred betales

Vii Sk. i Præmie, og for hver Alen finere Strie og Lær-

red \ Sk., imod at Vedkommende, medens Stykket,

hvorfor de ville æske Præmie, endnu er i Væven, for-

syne dem med en Ovrigheds- og en Geistlig- Betjents

Attest paa Stykkets Stbrrelse og Beskafienhed. Saa

kunne og de, der udmærke sig ved særdeles Flid i

Spinden og Væven, for saavidt de skulde mangle de

forn(5dne Redskaber, vente, at Vi fremdeles, ligesom

del allerede er skeet i de sidste Aar, ville lade gratis

til dem uddele nogle danske Væve, liokke, Hasper og

Hegler, Alt efter Omstændighederne og (ivrighedens

nairmere Forslag. — 16) Det vil og komme an paa Om-

§16. Foranstalt- stændighederne
, om og hvorvidt den An-

ninger m at op- s(a[t skal fortsætles, som Vi have foiel til

læro duelige
. i j ,

La^riingc i Uld- '^^^^ lærviHigo Islændere oplære,

og Linnud8pind deels ved Reykevigs Fabrik i Island, og
v.-evniug,

jg^ig Yed andre Fabriker her i Danmark,

i Uld- og Linuedspind og Vævning, imod at de siden

igjen nedsætte dem i Island, for der at anvende deres
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erhvervede Kundskab. I det aiindsle skal den om- 1787.

meldte ved Reykevigs Fabrik Irufne Anstalt fremdeles ^3. Juni.

og for det forste saa længe, indtil de nu derfor bestemte

Aar ere udlobne, fortsættes, saaledes, at det bestemte

Anlal af 15 Lærlinge, 3 af hvert af de 5 Sysseler,

Oefjord, Hunevand, Rangevalle, Myre og Arnæs, fuld-

kommen skal oplæres saavel i Garnspinding som Væv-

ning. De skulle da i den Tid, de saaledes ere i Lære,

nyde fri Underholdning og Husleie, samt nodvendige

Gangklæder til daglig Brug; og endskjondt Læretiden

i Almindelighed er fastsat til 3 a 4 Aar, saa skal dog

saadant ikke hindre, at jo de, som ved særdeles Lær-

villighed og Flid i kortere Tid kunde bringe del saa

vidt, at de kunde kjendes dygtige til at arbeide paa

egen Haand, og siden at oplære Andre, slrax kunde

tillades at gaae hjem igjen. Oog maae Sysselmændene

nu eller herefter ikke foreslaae Andre til saaledes at

blive oplærte paa Vores Bekostning, end Saadanne, om
hvilke de med Vished kunne slutte, at de siden, naar

de ere udlærte, igjen kunne og ville drive deres Pro-

fession; og naar Nogen forlanger, at hans Bijrn eller

Paar5rende maae blive sat i Lære, skal han tillige lil-

forpligte sig til at give dem siden, naar de ere oplærte,

Leilighed til bestandig at ovo deres Kunst. Thi disse

Lærlinge skulle, saasnart de befindes at have opnaaet

den fornodne Færdighed, igjen gaae tilbage, og ned-

sætte sig i de Sysseler, hvorfra de ere komne, forder

end videre at udbrede saadan Kundskab. Til den Ende

skal de ei alene bHve forsynet med noget Værktoi,

nemlig hver Mandsperson med en Vævstol, og hvert

Fruentimmer med 1 a 2 gode Spinderokke; men de

skal og efter Omstændighederne faae nogen Hjelp til

deres Nedsættelse, og siden -nyde 2 Rd. Præmie for

hver af dem, som de igjen i de fcirste 20 Aar oplære

der i Landet, samt de saaledes Oplærte ligeledes skjen-

kes noget Værktoi uden Betaling, Ait imod at den i

dette Capitels 14. § befalede Rigtighed derfor aflségges. —
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1787. Thi byde Vi og hermed allern. befale Vore Grever,

^^"^j^^^ Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, Fogder, Sysselmænd og alle Andre, som denne

Vores Forordning tilskikket vorder, at de den paa be-

hørige Steder til Alies Eflerretning strax lade læse og

forkynde. Givet paa Vort Slot Chrisliansborg udi Vores

kongel. Residence-Stad Kjcibenhavn den 13. Junii 1787.

13. Juni. Rentekammer-Plakat ang. Forbud mod Handel

med firændeviin og Tobak m. v. Khavn 13 Juni

1787. — Sendt til Island i et Antal Exemplarer til Stift-

amtmanden, Amtniændene, Landfogden og Sysselmændene, ved

Rentek. Circul. 18. August 1787 (Isl. Copieb, Litr. X, Nr.

386— 408), men findes kun bemærket som publiceret paa Al-

thinget blandt Bilagene til Forordn. 13. Juni 1787 om den islandske

Handel og Skibsfart, see Althingsb. 1788, Nr. 3. 1, S. 4. —
Originalen er indheftet ved Bentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

68, Nr. 65 ^ Plakaten er og indfort i Rentek. Norske Exped. Prot.

15, Nr. 539, S. 506-507. Original-Aftryk hos HiSpflher. Qvart-

Forr. for 1787, S. 250—251 ; Schou IX, 322—326. — Som
Bilag VIII til Udgaven af For. 13, Juni 1787 om den islandske

Handel og Skibsfart er § 1 og 2 udgiven, med nogle Foran-

dringer i Hedaktionen og under Titel: „Plakat, Jivorvcd Re-

skripterne af 3. Junii 1746 og 14. Martii 1758 bekjendtgjOres

med de nu fomGdne Forandringer" (dansk Udg. S. 49). —
Islandsk Oversættelse : „Auglysi'ng, met) hverri Reskriptin af 3.

Junii 1746 og 14. Martii 1758 kunngjorast me& Jieim umbreyt-

rngum, sem nu eru nau&synlegar", trykt som Bilag viil til den

islandske Udgave af den nævnte For. 13. Juni 1787, S. 108-109.

PLAKAT, hvorefter Ingen, som efter Forordningen

af 13. Junii 1787 er uberettiget til at drive Handel i

Island, maa af Brændeviin eller Tobak kjcibe mere, end

hvad enhver til eget Brug behcJver, m. m.

Hans kgl. Majestæts (il Danmark og Norge &c. De-

puterede og Tilforordnede udi Rentekammer- GoIIegio

bekjendtgjSre herved
,

ifalge allerhoiest Resolution af

Dags Dato: i) At Ingen, som ikke efter den, angaaende

den islandske Handel og Skibsfart, ligeledes under D.
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D. udfærdigede Forordning er berettiget til at drive

Handel i Island, maa, i Overeensstemmelse med Reskrip-

tet af 3. Junii 1746, kj5be Brændeviiu eller Tobak, for

saadanne- Vare igjen at udhcikre, det er, af beriirte

Slags Vare indkjobe mere, end hvad han til sin egen

Husholdning og Provision behover, og siden sælge og

overlade til Andre for hulere Priis, end de i Alminde-

lighed kunde indkjobes for. Skulde Nogen befindes

herefter med saadan utilborlig Landprang, da skal han

have forbrudt alle de Vare, hvormed han saaledes

handler, -/a Dele til Angiveren, og Deel til Hge De-

ling imellem Hospitalet og del Thingsogns Fattige, hvor

Overtrædeisen er skeet, og desuden betale Rettergangs-

Omkostningerne ; men dersom nogen Præst eller Ovrig-

heds-Person driver slig Handel, da skal han, foruden

ommeldte Straf, for saadan Forseelse tiltales paa sit

Embede; og 2) at Ingen maa paa Island drive nogen

videre Handel, end den, som ved forbemeldte Forord-

^i*ig om den islandske Handel nu er foreskreven
;
og be-

findes Nogen derimod at handle, da skal den Skyldige,

dersom han intet Embede betjener, have de saaledes

udprangede Vare eller deres Værdie forbrudt, og des-

foruden betale Rettergangs-Omkostningerne, samt være
forfalden i anden viikaarlig Straf, efter Sagens Beskaf-

fenhed; og skulde nogen Betjent, være sig geistlig eller

verdslig, i saadan ulovlig Handel betrædes, forbryder

han ikke alene Vårene eller sammes Værdie, men skal

endog tiltales paa sit Embede, lovrigl deles de anforte

Confiscationer og B5der saaledes, at Angiveren deraf

tilkommer ^/a Dele, og V3 Deel Hospitalet og det Thing-

sogns Fattige, hvor Forseelsen er begaaet, til lige De-

ling. Hvorefter de Vedkommende sig kunne vide at

rette. Rentekammeret den 13. Junii 1787.

Kongelig Resolution aug. Udgivelsen af Love i^. juni

om den islandske Handel og Skibsfart m. v,
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n87. Christiansborg 13. Juni 1787. — Ved Forestilling

t. Juni. 29. Mai forelægger Rentekammeret en udforlig Forestilling af

s. D, fra den angaaende Islands almindelige Væsen nedsatte

Commission (underskreven af Schimmelmannj Reventlow, Tho-

dal, Colbjornsen, Schow, Wormskjoldj Martini, Pontoppidan,

Hammeleff, Frisch og som Sekretair Eggers), som Rentekam-

meret henholder sig til, idet det indstiller Commissionens For-

slag, I Commissionens Forestilling udvikles det som Grund-

sætning for den foreslaaede Forordning om den islandske

Handel og Skibsfart, at „Hensigten med denne Handels For-

andring er den, at Island, skjbndt det skal ansees som Co-

lonie i Henseende til fremmede Nationer, dog skal nyde den

muligst stcirste Handelsfrihed i Henseende til D. M- Stater,

og at denne Handel skal befordres ved alle de Opmuntringer,

som den synes at trænge til formedelst den Tilstand, hvori

den saa længe vedvarende monopoliske Handel haver bragt

Landet, helst da man i Almindelighed forestiller sig den langt

værre end den virkelig er. Deraf flyder fremfor Alt, at Han-

delen paa Island ikke kan tillades nogen fremmed Nation,

og de forhen derimod udgivne Forbud nu saa meget mere

maae skjsrpes, som saadan Handel vilde blive baade lettere og

meget skadeligere formedelst den nu vedtagne Forandi'ing.

Det kan f5lgelig heller ikke være Islænderne tilladt, at drive

nogen activ Handel med fremmede Stater, thi de Fordele,

som Island selv derved mulig i Tiden kunde opnaae, synes

ikke at veie op imod den Frygt, at D. M. Stater der-

ved aldeles kunde miste Handelen paa Island, hvorimod

dette dog efter sin Natur aldrig kunde komme i den Forfat-

ning, at det, ligesom andre Provindser af Hovedstaten, kunde

tage fuldkommen Deel i Statens fælles Byrder og Forsvar i

Krigstider. Flere fremmede Nationer kunde ikke alene levere

mange Produkter for lettere Priis end D. M' Undersaatter, men
/ Fiskeriets fordeelagtige Drift under Island bliver og altid saa

tillokkende for dem, at det vilde være aldeles umuligt at ude-

lukke dem fra Handelen og Landet, saasnart dettes Indbyggere

engang kom i nogen Forbindelse med dem. Og om man end

troer, at Patriotismus, eller Vanen, eller og Nærheden af Norge

vilde altid forskail'e de danske Stater en betydelig Deel af

denne Handel, saa maa vi dog billig frygte for, at disse Be-

væggrunde næppe ville veie op imod det, som Indbyggernes

egen Fordeel kunde raade dem til, helst da nogle fremmede

Stater, som især Skotland og England, ligge i det mindste
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ligesaa bekvem til denne Handel, som Norge og Danmark. 4787.

j
Men ved de Fremmedes Deeltagelse i denne Handel vilde D. 13. Juni.

j

M" Undersaatter just komme til at miste de Fordele, som man
isæi- haver attraaet ved Handelens Forandring, nemlig den

betydelige RHrelse og Circulation, som denne vigtige Deel af

Nationalhandelen allerede nu foraarsager, og endnu vil frem-

^ bringe i langt stbrre Grad, naar, som man synes at have al Aar-

!

sag til at haabe, Skibsfarten og Fiskeriets Sbgning meget skulde

' tiltage under Frihandelen. Saaledes bliver det, hvormeget man

end maatte tinsko Islænderne alle mulige Fordele, dog næsten

. nødvendigt heri at indskrænke deres Frihed, forsaavidt Statens

Interesse i Almindelighed synes at udkræve det", — Derefter

motiveres udtbrlig Udkastets Bestemmelser, samt bemærkes, at

Commissionen har foibigaaet at optage i Anordningen folgende

Punkter, som den vil overlade til særegne Love: aj Credit-

væsenets Betryggelse ved Indretning af ordentlige Panteboger;

b) Fattigvæsenet; c) Politie-Opsigt med Tjenestefolk 5 d) Hav-

nenes Opmaaling; e) Anstalter til Landets Forsvar, isau- mod

Capere fVærnepligt), med Hensyn til Plak. 18. Aug. 1786 §§
12, U og 17; f) Anordning om Magaziner, Laane- Anstalt,

Præmier for Baadebygning.

Med Hensyn til de i Forordnings-Udkastets Cap. III, §§
12—16 givne Bestemmelser, gives en kort Fremstilling af Is-

lands Handel med Uld og uldne Varer, især under Octroy-

Handelens Periode. Det bemærkes da, at i Aaret 1624 vare

fra Island udfttrte 12,251 Alen Vadmel, men i de 10 Aar fra

- 1764 til 1773 kun 2,318 Alen, og i de sidste Aar kun 1,281

Alen. Det avrige Uldengods solgtes tildeels indenlands, men
udfortes dog for stbrste Delen til Holland og andre Steder.

,,Hele Exportationens Beltib for D. Maj« Stater i det Hele ha-

ver efter Udsalgs-Priserne en detail været frilgende for de

sidste 20 Aar:" 1764-1773. 1774-1783.

r

Rd. 25,810. 24,587.

— Enkeltbaands en og to

56,230. 61,427.

— Enkeltbaands Hoser . . , 312,031. 183,218.

— Dobbeltbaands Hoser . . 53,357. 69,046.

— Tr^ier 13,741. 9,.S46.

3,381. 1,488.

— Uldengam efter Hasper . • 580. 875.

Summa Rd. 465,130. 352,986.

„Altsaa bliver den aarlige Exportation i den ftJrste Termin

.1
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1787. 46,500 Rd. og i den sidste 35,300 Rd., og efter Mellemtallet

13. Juni. for det hele Tidsrum af 20 Aar: 41,000 Rd." — Aarsagen til

* Formindskelsen laa vel tildeels i Qvægdeden, men dog for-

nemmelig i den ringe Fortjeneste, som denne Industrie gav af

sig. Derfor blev ogsaa Produktet stedse slettere, og man fandt,

at til et Qvantum, hvortil i det fbrste Tidsrum brugtes 607

Skpd. Uld, brugtes i det sidste C1774-~833 kun 544 Skpd. —
Klagerne vare paa begge Sider meget heftige, og havde været

det i det Hele siden Monopolhandelens Begyndelse, paa den

ene Side over Varernes Slethed, paa den anden Side over

ubillig Vragning. Regjeringens Foranstaltninger for at forbe-

dre Tilvirkningen af de uldne Varer havde ikke baaret nogen

Fnigt, indtil Prisen blev forhOiet, men da denne Forhttielse

ikke var tiliJtrækkelig, havde den kun fremkaldt en ringe Virk-

ning, og man beregnede, at Landet liavde ved denne Industrie

tabt aarlig i de sidste 10 Aar 12,000 Rd., eller Va af Udsalgs-

prisen. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 65.

Vi have ladet Os foredrage indbemeldte den an-

gaaende Islands almindelige Væsen anordnede Com-

missions Forestilling, som Vi bifalde, samt underskrevet

den derefter udarbeidede Anordning om den islandske

Handel og Skibsfart; og bliver denne Anordning med
tilhorende Bilage saavel i det danske som tydske Sprog

ved Trykken at bekjendtgjore paa fornødne Steder;

ligesom Vi og ville, at saavel Anordningen som Bila-

gene skulle i Island ved Ovrigheden besørges Qversat

i Landets Sprog. Fremdeles ville Vi:

1) at gjennem Vort Rentekammer i sin Tid fore-

lægges Os et Udkast til en Instruction for Amtmændene,

saavel som Sysselmændene i Island, hvori dem kunde

meddeles ndiere Forholdsregler, saavel i Henseende til

Frihandelen i Almindelighed, som de dem ved nærvæ-

rende Anordning i Særdeleshed paalagte Pligter^ — 2) at

de udi Forordningen af 17. November f. A., dens 21.

Post bestemte Distrikter for de i Island oprettende Kjob-

stæder skulle forandres saaledes, at Reikevigs Distrikt

') disse her befalede Instructioner for Amtmændene ere, saa-

vidt vides, aldrig blevne udarbeidede. Instruction for Sys-

selmænd see under 12. Juni 1789, jevnf. 27. Marts 1790,
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alene skal strække sig til Hvitaaen, hvor Gronnefjords 4787,

I>»strikt begynder^— 3) tillade Vi, at den for Fiskerierne 13. Juni.

i Island udgivne, og hidindtil ikke ved Trykken offent-

lig bekjendlgjorte Forordn, af 22. Februar 1758 nu ved

Trykken iblandt Bilagene til nærværende Forordning

maa bekjendtgjcires, med Udeladelse af den 13., 15. og

16. Post-.— 4) at Reskriptet af 3. Juniil746, angaaende

forbuden Handel med Tobak og Brændeviin i Island,

samt Reskriptet af 14. Marts 1758 angaaende forbuden

Landprang sammesteds, maa veå^ en Plakat fra Rente-

kammeret bekjendlgjdres med de formedelst den nye

Handels-Forfatning nodvendige Forandringer, som i del

Os forelagte Udkaster foreslaaet^.— 5) approbere Vi de

hidindtil trufne Foranstaltninger lil at lade oplære de

fra Island nedsendte Lærlinge i Uld- og Lhined-Spind,

samt (il i Island at lade uddele uden Betaling nogle

Redskaber til Opmuntring i Spinden og Væven; lige-

som og de dertil medgaaende Omkostninger maae be-

strides af Gommerce-Fondet, hvorimod bemeldte Anstalt

roed Lærlingers Nedsendelse fra Island, paa Grund af

den nu forandrede Handels-Forfatning, naar do allerede

nedsendte Lærlinge fuldkommen ere udlærte, for det

fcirste bcir indstilles. ~ EndeHg bifalde Vi: 6j at de af

denne Anordning flydende Udgifter og udlovede Præ-

mier, for saavidl de ikke allerede hidindtil ere udredtG

O denne §i Indhold er meddeelt Stiftamtmand Levetzow og"

Amtmændene, samt Cancelliet ved Rentek. Skrivelser 18. Au-
gust 1787 (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 414-4173, og er pu-

bliceret paa Althinget 1788 ved Stiftamtmandens Bekjendt-

gi«relse 8. Juli s. A., trykt i Althingsbogen 1788, Nr.

3. 4, S. 7-8.
seellL B. S. 291—295, hvor det og er bemærket, at denne

((Forordning" (egentlig er det et Reskript) allerede var

publiceret paa Althinget 1758 og fuldstændig trykt i Al-

thingsbogen for s. A. — Det her befalede Aftryk findes

som Bilag XVI til For. 13. Juni 1787.

»3 see ovenfor S. 463—463.

30*
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1787. af en eller anden Vores Kasse, maae bestrides af de

J^"""^^^'
Penge, som i sin Tid ved Realisationen af Vores is-

landske Handels Eiendomme og EfFecter indkomme. —
lovrigl ville Vi allern. have Sekretairen ved den is-

landske Commission, Professor Eggers, for hans Arbeide

ved samme forundt en Gralification af 600 Rd. af Ren-

tekammerets Extrafonds. Christiansborg Slot den 13.

Junii 1787*.

13. Juni. Kongelig Resolution ang. Collettens Anven-

delse til Indkjfib af Olvægbesætning paa Jorde-

godset. Christiansborg den 13. Juni 1787. —
I Forestilling .5. Juni bemærker Rentekammeret, at det med
Hensyn til Anvendelsen af den ved Resol. 9. Februar 1785

tilladte almindelige Collekt for Island var befundet rigtigét, at

indkjfibe i Island selv Qvæg til Besætning paa de Gaarde,

som befrygtedes at ville blive Gde. Man indhentede derfor

ntiiagtige Beretninger om Tilstanden, og fremgik det deraf, at

Rangarvalla, Hnappadals, Snæfellsnæs og IsaQords Sysseler

behnvede 370 K«er, 3336 Faar og 412 Heste, hvis Anskaffelse

Cl Ko 7 Rd., 1 Faar 1 Rd., 1 Hest 8 Rd.) vilde koste 9216

Rd., og hvoraf Stiftamtm. foreslog at 73 Dele eller 6144 Rd.

skulde tilstaaes som Hjelpj Myra, Borgarflords, Stranda og

Dala Syssel behøvede 149 KCer, 1471 Faar og 197 Heste, ialt

for 4090 Rd., hvoraf Stiftamtmanden foreslog bevilget omtrent

2770 Rd.
;
Amæs, Guldbringe og Kjosar Sysseler behiivede

469 Kaer, 2874 Faar og 706 Heste, ialt for 11,805 Rd., hvoraf

Stiftamtmanden foreslog at bevilge 6027 Rd. 5 Bardastrands og

og Oster-Skaptafells Syssel behbvede 812 Rd., hvoraf foresloges

bevilgede 582 Rd. — Amtmanden i Nord- og Oster- Amtet

foreslog kun 100 Rd. opsendt til hvert Syssel i Amtet, ialt

600 Rd. , men siden opgives, at i Skagatjords, Norder-Mula

og Norder-Syssel behøvedes 151 KSer, 1470 Faar og 94 Heste,

til Værdie 3279 Rd. — Til Geistligheden i Skalholts Stift

foreslog Biskoppen 200 Rd. opsendte til Uddeling. Det var

') Denne Resolution er i dens Heelhed communiceret Com-

missionen for Islands almindelige Væsen ved Rentek.

Skriv. 18. August 1787. (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 413).

\
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ibvrigt fra fiere Sider bemærket, at Opsendelse af mange Penge, J787.
til det Oiemeed at indkjobe Qvæg for, vilde forhoie Priserne, -

—

og derved forfeile Hensigten. — Rentekammeret opgiver det
^mi.

indkomne Belab af Collekten til 32,162 Rd. 93 Sk., foruden

Noget som ventedes fra Throndhjems Stift, og foreslaaer, at

sende Stiftamtmanden 2000 Rd. og til Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet 600 Rd., samt til Biskoppen i Skalholt 200 Rd.,

Alt til Uddeling efter Skjbn, for at kjbbe Creaturer for. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 59. — Resolu-

tionens Indhold er publiceret paa Althinget 1788 ved Stiftamt-

mand Levetzows Bekjendtgjbrelse 8. Juli s. A.
,

trykt i Al-

thingsbogen Nr. 3. 4, S. 7—8.

Vi bifalde allern.: 1) at den af Vore Riger og Fyr-

stendOnnner efter Vores Rosolution af 9. Februarii 1785

indsamlede Gollekt for Island maa cinvendes til Qvæg-

besælningens Completering der i Landet, efter indbe-

meldie af Vori Rentekammer foreslagne Bestemmelse:

og 2) at de Creature af Koer, Faar og Heste, som saa-

ledes indkjdbes, maae forblive Opsiddernes Eiendom,

dog saaledes, at de skulle fcilge Jorden i 3 Aar, uden '

J^t nogen Qvildeleie eller Afgift deraf skal svares, og

forst efter bemeldte 3 Aars Forlob ansees at være

overladte til Bondens eller Opsidderens fri Raadighed.

Christiansborg den 13. Junii 1787^

Kongelig Resolution ang. Taarnpenges Erlæg. 13. J"ni-

gelse for en Amtmands Bestalling. Christians-

borg 13. Juni 1787. — Som det far havde været Re-

gel, at eftergive de Embedsmænd Bestallings-Gebyhrer, som
havde faaet saadanne Embeder, hvorved deres Stilling ikke

var bleven forbedret, saaledes bevilges Amtmand Olaf Stephans-

') Communiceret Stiftamtmand Levetzow, Amtmændene og

Biskoppen i Skalholt ved Rentek. Skrivelser 26. Juni 1787

(Tsl. Copieb. Litr. X, Nr. 204—206) med tilfilet Eorholds-

Ordre angaaende Fremgangsmaaden med Uddelingen af

de sendte Penge. Udbetalings-Ordre til Handels-Realisa-

tions-Commissionen s. D. (Copieb. sst. Nr. 208).
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1 787. son Bestalling som Amtmand over Vester-Åmtet gratis (Gebyhr
—^"-^•^ ialt 191 Rd. 55 Sk.): „dog saaledes: at ifolge Vores alminde-
13. Juni.

j-gg Resolution af 25. Maji 1780 erlægges de sædvanlige halve

Taåmpenge for hver Bestalling medSORd." — Rentek. Norske
Relat. og Resol. Prot. 68, Nr. 61.

13. Juni. Kongelig Resolution ang. Beregningen af Jord-

afgifter og Skatter. Christiansborg 13. Juni 1787.
— I Forestilling 12. Juni bemærker Rentekammeret, at da
nu Handelen i Island var frigivet, vare nye Bestemmelser xiM-

vendige om de kongelige Jordafgifters Incassation og Eva-
luation. - 13 IfHlge Resol. 29. Juli 1779, som gjordes gjældende

som tilbagevirkende ogsaa for 1777 og 1778, bleve Bdnderne
skyldige i alt 1616 Rd. 19 Sk., paa Grund af den der paa-
budte Evaluation. Deri havde nemlig Toldkammeret fornem-

melig lagt Handelspriserne til Gi-und, og det Forhold, som de

gave mellem Naturalproduktionens Priser og Pengevaluta, hvor-

ved Rentekamm. nu meente at være forvexlet og sammenblandet

Kongens Forhold som Landeier og som Handclsherre. Taxtens

§ 1 bestemte desuden udtrykkelig, at den hverken skulde gribe

ind i Indbyggernes egen Omsætning eller nogensomhelst Jorde-

bogsafgifter. Ved en saadan Beregning vilde og Kongens Lei-
lamdinger blive værre fame end alle Andre, da disses Afgifter

regnedes efter Bualfig. De vare heller ikke forbundne at betale

deres Afgifter i Fisk, tvertimod bestemte Jonsb. {)egnsk. 1. K. at

Bonden betaler 10 Al. til Kongen og 10 Al. til Sysselmanden,

for af denne at anvendes til Jjingfararkaup^ og i Håkonar
réttarb6t siges, at det betales i Vadmel, Skijidvare, Uld og
Oxehuder. Kun til Beqvemmelighed for Fiskejordemes Bonder
var Fiskeafgift indfort : 1 Alen å 2 Fiske= 4Sk. Specie, 1 Væt= 40

Fiske— Hundrede = 80 Sk. Specie, og 6 Vætter— 240 f. ^ 5 Rd.
Specie = 5 Rd. 60 Sk. Cour. — Fra Reformationen til 1746

blev saavel i .Tordafgifter som Handelsregnskaber 1 Væt stedse

beregnet til 80 Sk. Spec. =90 Sk. Cour. og paa denne Maade
ere Bispestolens Landskylder evaluerede i 1784 af den ned-

satte Commission. Kammeret andrager derfor paa, at den ved

Resolutionen 1779 antagne Evaluationsmaade bortfalder. —
2) Med Hensyn til Landskylden , da var den saakaldte fri&u-

landskuld beregnet som fra Arildstid, men naar Fiskelandsk.

skulde beregnes efter 90 Sk. pr. Væt, vilde derved foranlediges

en betydelig Skade. Saaledes vilde 763 Vætt. 10 Fiske af Guld-
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bringe Syssel og MosfeJls-Sveit (efter Jordeb. 1785) kun ud- 1787.
gjbre 706 Rd. lOViSk. i Penge, istedetfor 1200 Rd. efter ResoL 13, juni.
1779, hvorved opstaaer aarligt Tab 494 Rd. 33 Sk., der ^
endog vil voxe til 647 Rd. 31 Sk. aarlig, ifald Skatternes Eva-
luation i Fremtiden skulde bestemmes efter indeværende Aars

Taxttarif: 1 Væt Fisk til 2'ARd. i Penge. — Kamm. meente,

at Handelspriserne burde ikke lægges til Grund ved Evalua-

tionen, og buskede tillige at frie Kongens Kasse for Tab ; men
da det ikke havde faaet Stiftamtmandens Erklæring, foreslog

det ad interim for nogle Aar: At Landskylden af Kongens

Jorder i Guldbringe Syssel, Mosfellsveit, Snæfleldsnæs Syssel og

Amestappens Ombud, samt Skat, Gjaftold, Tiende, Husmands-

og Mandtalsfisk i Guldbringe Syssel og Mosfellsveit oppebæres

i Fisk in natura, som fra Arildstid, og skal Landfogden be-

st5rge den nedsendt til Kjbbenhavn for at sælges ved Auction.

Med Hensyn til Fiske-Arterne skulde Resol. 1779 gjælde, o: at

al h&ndelsgyldig Fisk modtages. Erlæggelsen mentes bekvem-

mest at skee paa Mandtalsthingene, og med Hensyn til Land-

skylden paa visse Dage , som Landfogden bestemte
,
hvorpaa

denne og Stiftamtmanden drog Omsorg for Fiskens Opbevaring,

imod billig af Stiftamtmanden approberet Pakhusleie, og siden

for dens Nedseridelse, mod billig af Stiftamtmanden approberet

^^3-gt> hvorpaa Fisken skulde sælges ved Auction. Afgifter fra

andre, f. Ex. Sysselafgiften for SnæQeldsnæs Syssel, Afgiften

af Arnarstappens Ombud , , og af det usolgte Skalholts Gods

m. v., skulde Landfogden besOrge paa samme Maade. — 3) Med
Hensyn til Qvildeleierne, da ere de siden 1717 evaluerede til

1 Yæt Fisk (= 20 Pd. Sm«r pr. Qvilde) — 90 Sk. Courant,

indtil Resol. 1779, ved at lægge Taxten til Grund, forh«iede

dem til 1 Rd. 9 Sk. — For 1717 galdt 20 Pd. Smf5r, efter

Jordebogen 1597, 'A Rd. Species, og efter ResoL 27, Mai 1638

beregnes 12 Farringer til 4 Rd., eller 2 Fbrr. til VaRd. Species,

og fra 1702, efter den gamle Taxt, 2 Fbrr, — 32 Fisk eller

Sk. Cour. — Der gives altsaa 3 Beregningsmaader : aj den

gamle å 72 Sk. Cour., som bruges allevegne undtagen i Guld-
bringe og Snæfjeldsnæs' Sysseler. bj den fra 1717 å 90 Sk.,

indfort i bemeldte Sysseler, og cj den nye fra 1779 å 1 Rd.

9 Sk — Ydelsen in natiu'a fraraader Kammeret, deels formedelst

Afsætningens Vanskelighed, deels for dens ringe Priis. Derimod

ansees Leierne at burde erlægges i Penge, med 90 Sk., som havde

gjældt saa længe, og da Tabet ikke derved blev merfe end

96 Rd. aarlig. Evaluationsmaaden a ansaaes for den retteste,
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1787. men for ufordeelagtig for Kongens Kasse, Evaluationsmaaden

13. Juni, c derimod fomrettende mod de andre Bonder. — 4^ Mands-
—

' laanet, „som ydes i Stedet for at svare Hoverie ih natura",

havde i ældre Tider været beregnet til 90 Sk. i Penge, og da
" dette æqvivalerer 1 Væt Fisk, har det foranlediget, at man fra

1771 har paastaaet 1 Væt Fisk, men da dette frafaldtes ved

Resol. 1779 og Æqvivalentet bestemtes til 1 Rd. , som længe,

efter Kammerets Mening ifolge Landfogdens Accord med Ban-

derne, havde bestaaet, indstilles dette at skulle vedvare. —
5) Med Hensyn til Restancerne, ialt 1616 Rd. 19 Sk. til Aar

1780, da udestod hos Formuende deraf 332 Rd. 17'ASk., hos

saadanne, som ikke kunde betale det Hele: 239 Rd. 25 Sk.,

fra hvem der ventedes at indkomme 119 Rd. 36 Vj Sk.; og hos

aldeles Uformuende 1044 Rd. 72 Sk. — Kammeret foreslog

derfor, at det Hele skulde bortfalde, dog saaledes, at de, som

havde betalt efter den forhciiede Evaluation, ikke fik nogen

GodtgjHrelse eller Erstatning, men at de Resterende forbleve ukræ-

vede, og saaledes Eftergivelsen ikke forkyndtes de Vedkommende.

Med Tillæg af Restancerne siden 1780 vare de ialt 2341 Rd.

21 Sk. , men da Undersogelsen om alle disse Restancer vilde

blive hflist besva^rlig, tilraades at de maae bortfalde. — Da
Erlæggelsen af Qvader og Tiende, saavidt denne ved Resol. 22,

Marts 1784 var skjænket Præster og Kirker, ansaaes for dob-

belt Byrde for Bonden, foresloges, at GodtgjHrelsen deraf skulde

lettes af Bonden. — Qvaderne beregnedes: a) Mandslaan =
1 Rd. i b") lo Dagslaattcr eller 2 Dages Arbeide i Httslettens

Tid, = 22 V2 Sk. for hver Dagslaat af hver Gaard; c) to Riis-

heste af hver Gaard å 11 '/i Sk.j c/) af hver Gaard i Reyke-

vigs ogVarmns Thingsogii 1—2 Hestelæs Ho til Falkeqvæget,

å 40 Sk. pr. Læs. Til 1683 at transportere j^Landskylden,

Inventarii-Baadenes og Vindemændenes Hlclterfisk, og indtil

1770 Udkastfisken til Bessested". - Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 68, Nr. 64. — Resolutionen er pubHceret paa Al-

thinget 1788 ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjbrelse 8,

Juli s. A., tiykt i Althingsbogen Nr. 3. 2, S. 4 5.

Vi have ladet Os foredrage indbemeldte Vort Rente-

kammers Forslag til Landskyldens og Skatternes, m. v.,

Oppeborsel i Fremtiden i Island, i Anledning af Han-

delens Frigivelse sammesteds, m. v., og bifalde Vi allern.

:

1) at den ved Vores Resolution af 29. Julii 1779

allern. bestemte Evaluation for de af Vores Fiske-Jorder
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i Island svarende Skalter Landskyld m. v. i Penge, 1787.

for Eftertiden frafaldes. — 2) at den Os tilkommende 13. Juni.

Fiske-Landskyld af Vore Jorder i Guldbringe-Syssel og

Mosfels-Sveiten samt SneeQeldnæs-Syssel og Arneslap-

pens Ombud m, fl. , saavel som Skatter, Gjeftolden,

Tienden, Husmands- og Mandtalsfisken i Guldbringe-

Syssel og Mosfells Sveiten maa indtil videre oppebæres
i Fisk in natura, paa indbemeldte af Vort Rentekammer

("oreslagne Maade, dog at denne Oppeborselsmaade alene

bliver til en Prcive for del f5rsle i 2 å 3 Aar, fra næste

Aars Begyndelse al regne, da Vi til den Tid, eller,

efter Omstændighederne, forinden, forvente Vort Rente-

kammers nærmere Forslag og Beretning herom; —
3) at Qvilde- eller Smorleien paa Vort Gods i Island,

i Stedet for at udredes med Smor in natura, maa fra

næste Aars Begyndelse hæves i Penge, med 90 Sk. pr.

Qvilde. — 4) at Mandslaanet herefter maa svares med
1 Rd. aarlig, saaledes som ved fornævnte Vores Reso-

lution af 29. .lulii 1779 hidtil har været bestemt. —
5) at indbemeldte i Guldbringe Syssel og Mosfels-Sveiten

til 1786 Aars Udgang udestaaende Restancer, saavel

som de Restancer, som sammesteds for indeværende

Aar maalle findes at reise sig af den ved bemeldte

Resolution af 29. Julii 1779 bestemte Forhciielse i Eva-

lualionen af Landskylden og andre Natural- Afgifter i

Penge, maae, efter de forklarede Omstændigheder, hen-

falde saaledes, al Vedkommende blive derfor ukrævede,

saavidt nemlig de ved rigtigen examinerede ogafStifl-

^notmanden attesterede Restance -Regislere bevises vir-

'^^^'gen at udestaae, og at være af den Beskaffenhed,

at Intet deraf, formedelst Fors5mmelse i Inddrivelsen elier

paa andre Maader, kan falde Landfogden til Last; hvor-

imod Restancerne for indeværende Aar, saavidt de be-

viisligen ikke reise sig fra bemeldte forhoiede Evalua-

tion, blive ligesom andre Vore Skatter og Rettigheder

fra 1788 Aars Begyndelse, al lilsvare in natura. —
Fremdeles tillade Vi allern. , al den islandske Handel,
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i Tilfælde at den i Stedet for at modtage den Fisk, som ydes

i Landskyld og andre Afgifter in natura, har maattet lade

sig betale enten med Penge 90 Sk. pr. Væt, eller med

andre til Vætter Landsviis evaluerede Vare, maa godt-

gjbres hvad den med Regninger kan bevise paa denne

Maade at have til dens Tab betalt for meget i Vores

Kasse. — Endelig ville Vi allern. fritage Vore Bonder

i Guldbringe Syssel og Mosfels-Sveiten for, i Fremtiden

at erlægge Tiende, og følgelig at erstatte de ^Ia Dele af

samme, som Præsterne, Kirkerne og de Fattige samme-

steds ved Vores Resolution af 22. Marts 1784 ere til-

lagte, imod at Bonderne fremdeles vedblive al yde

Qvaderne: Mandsiaanet med 1 Rd. og de ovrige efter

gammel Vedtægt. Christiansborg Slot den 13. Junii

1 787 \

16. Juni. Cancellie-Skrivelse til Commissionen for Is-

lands almindelige Væsen
,

ang. Amtmændenes

Tilsyn med Ejobstæderne i Island. Khavn 16.

Juni 1787. - Canc. Brevb. for 1787, Ni\ 1236, S. 937-938.

Fogtm. VI. 4, 220.
/

P. M. Belræffende det af den kongelige Commis-

sion udi Skrivelse af 26. Maji sidstafvigt hertil meldte,

al den, i Henseende til de Kjcibslæderne i Island til-

lagde Distrikter, finder del med Distrikternes Beliggen-

hed mere passende, at Heikevigs Distrikt ikke gaaer

længere end til Hvitaaen, og at Gronnefjords Distrikt

der begynder^, saa og al det, formedelst Amternes

'3 Denne Resolution er deels udtogsviis, deels fuldstændig

communiceret Handels-Realisations-Commissionen , Land-

foged Skuli Magnusson og Stiftamtmand Levetzow, samt

Amtmændene ved Rentek. Skrivelser 7, Juli 1787 (IsL

Copieb. Litr. X, Nr. 232-237).

'3 see kgl. Resol. 13. Juni 1787^ ovenf. S. 467
5
jevnf. Anordn.

17. Novbr. 1786 § 21.
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Vidtlbftighed, ansees raadeligst, at Amtmændene i Is-

land gives Over-Opsigten over Kjobstæderne , enhver i

sit kmi, isledet for at disse i Danmark og Norge staae

under Sliftanitrnændene; hvorom samme har begjært

kancelliets Tanker: — skulde man tjenstligst have for-

meldet, at man imod berorle tvende foreslagne Poster

Intet haver al erindre. Det kgl. Danske Ganceliie den

16. Junii 1787.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan i9. Juni

Thorarensen, ang. hans Forslag til at bestemme

Bondernes Kreatnrhold. Khavn 19. Juni 1787.

— Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 162.

Hr. Amtmandens Forslag af 19. Septbr. a. p. om

en Anordning for, at Ingen maalte sætte flere Greature

paa Foder om Vinteren, end han fuldkommen havde

eller kunde skaffe Foder til^ for hvis Bestemmelse den

haardeste Vinter skulde tages til Maalestok, er her ved

Kammeret bleven overveiet, og derved befundet, at det

vel var meget at onske, at Bonden kunde i Landhus-

holdningen bruge et noie Overlæg; men foruden at det

vilde blive et unaturligt Baand i den Raadighed, Enhver

tilkommer over sin Eiendom, og at fore sin Hushold-

ning saaledes, som han synes og bedst fatter, troe vi

tillige, at denne Bestemmelse vil have siu Vanskelighed,

i Henseende til at Repstyrerne ikke saa just kan vide

Hdets egentlige Behandling ved Torringen, og dets deraf

dependerende mere eller mindre Droihed, hvorudi Bon-

den, som det angaaer, vil paastaae at hbres, ligesom

dt^ og ikke kan foreskrive og bestemme hans Udforings-

maade, hvilken om han efter sit Tykke ikkun indretter

lil at fode sine Greaturer vel frem, og ikke til fuld Mælk-

ning, kan han let komme til at faae Ho tilovers; have

de da tvunget ham til at nedslagte, eller selv nedslagtet

nogen af hans Greaturer, vii han derved finde Leilighed
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1787. lil Beskyldning mod dem, at de have gjort ham Uret,

'^^^^ og sætte deres Forretning i Miscredil. Især holde vi

for, at det ikke er aaver\deligt i Henseende til Faarene,

en saa vigtig Næringsgren for Landet, til hvis For-

øgelse og Vedligeholdelse vel nodvendig maa gjores

Regning paa gode Vintere og deres Udgang, endskjondt

det imellem kan feile; thi, skulde ikke flere leve end

de, som kunne fremfbdes med H(5 (Lammene tildeels

undtagne) vilde deres Antal, tillige med den deraf fly-

dende Fordeel, kun blive ringe. Vi troe derfor, at det

i denne Sag faaer have sit Forblivende ved hvad Be-

stemmelser derom maatte haves, enten i den islandske

Lov, andre Anordninger eller Vedtægter. Rentekam-

meret den 19. Junii 1787.

19. Juni. Rentekammer-Skrivelse tiJ Stiftamtinand Le-

vetzow, ang. Erstatning for bartdiide Clvilder.

Kliavn 19. Juni 1787. — Publiceret paa Althinget

1788 ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjcirelse, dat. Besse-

stæd Kongsgaard 8. Juli 1788, trykt i Ålthingsbogen s. A. Nr.

3, 3, S. 5—7. - Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 163.

Vel ere almindelige Landeplager ikke i den is-

landske Lov udtrykkelig nævnte blandt de Tilfælde,

som fritage Leilændingerne for at svare tii bortdbde

Qvilder, men da Loven sætter mindre betydelige en-

kelte Tilfælde, som fritage Leilændingen for Ansvar,

med -hvilke en almindelig Landeplage af forgiftet Græs

og He,, samt deraf flydende Sygdom, er fuldkommen

parallel, og den desuden befaler, al Ingen skal svare

Leie af noget Fæ. længer, end del lever, uden han

dræber det selv o. s. v., finde vi derfor intet Medhold

i Loven for, at dette Ansvar kan hvile paa Leilændin-

gerne, for de i Aarene 1783 og 1784 faldne Qvilder,

saa at den under 19. Julii a. p. allern. forundte Godt-

gjijrelse af 2 Rd. Species for hvert Qvilde, som ind-

sættes, f(3lgelig ligesaa fuldt maa tilfalde den Leilænding,
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som indsætter Qvildet, som Forpagteren, naar han ind- 1787.

sætter det. Vi bifalde derfor Hr. Kherrens Forslag, at •^"^i*

enhver Forpagter bor paa næste Mandtalsthing, efter at

han har faaet Godtgjorelsen af Landfogden, beviislig-

gjore med vedkommende og for Retten selv personlig .

mddende Leilændingers Tilslaaelse, at dem for hvert

af de paa Jorderne udi Vinteren imellem 1783 og 1784

faldne Qvilder er godtgjort de allern. dertil skjænkede

2 Rd, Species, eller paa anden Maade, og da paa hvil-

ken, komme Jorden tilgode ved Qvildels Indsætning,

hvilket desuden skal have de i Retten siddende Thing-

mænds Stadfæstelse, med den ved deres Underskrift

tilfoiede Glausul: at de det vide, og i Kraft af deres

aflagte Thingmands-Eed bevidne. Med samme Glausul

skal de Hgeledes stadfæste den Examination, som udi

hvert Thingsogn bor holdes over de Qvilders Antal,

der foregives bemeldte Vinter paa Hans Maj'" Gods at

være bortdode, at de virkelig den Tid ere faldne for-

medelst det forgiftede Hci, Sygdom eller Magerh^d,

hvilken Forretning Hr. Kherren ville beordre de Syssel-

mænd i Amtet, i hvis Sysseler Hans Maj*' Gods befindes,

til Dem at indgive, hvilke derefter med Hr. Kherrens

Retænkning til Kammeret indsendes, hvilket vi formene

vilde blive den bedste Control, som nu forhaanden kan

haves udi de af Hr. Kherrren anmærkede Omstændig-

heder. Hvorvidt de . til Kongens Jorder anskaffende

Greaturer skal f5ige Jorderne, eller ikke, og hvorvidt

Godtgjorelsen, som en Folge deraf, for disse skal finde

Sled eller ikke, derom kan Hr. Kherren forvente nær-

iii^re Resolution. Hvad endelig angaaer: hvorvidt Leien

skal svares af de i Aarene 1783 og 1784 diJde Qvilder,

da vil delte Sporgsmaal henfalde, naar, som foran er

meldt, antages, at Leilændingerne ikke ere pligtige til

at svare til de ved almindelige Landeplager faldne

Qvilder, og det saa meget mindre, da (som Hr. Khren

selv anmærker) Landsloven i Kjiibebalkens 16. Kap. og
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1787. Forordn, af 1705* forbyder at tage Leie af dadt Qvæg.

T^p'^*^ Rentekammeret den 19. Junii 1787.
19, Juni,

22. Juni, Bevilling for det islandske Literatnr-Selskab

at fore Navn af kongeligt. Christiansborg 22.

Juni 1787. — Trykt blandt Tillæggene til Althingsbogen

1787, S. 46—47} ligeledes i de af bemeldte Selskab udgivne

Skrifter (Rit hins islenzka lærdoms lista félags) 8. B, (1788,

8«), S. 287-288. — SieU. Reg. for 1786 og 1787 (77), 798.

Fogtm, VI. 4, 122,

Vi Christian den Syvende &c, G. A. V. al Vi, efter

det i Vores kongelige Residents -Stad Kjcibenhavn væ-

rende islandske Literatur-Seiskab, som til nyttige Kund-

skabers Opkomst og Udbredelse i Vort Land Island

haver udi Aaret 1779 forenet sig for at udgive i det

islandske Sprog Afhandlinger, i de Videnskaber, som

Mængden i bemeldte Island mest haver savnet, sær-

deles i Oeconomien, der staaer i en saa noie Forbin-

delse med dette Lauds Opkomst, dels herom gjorte

allerund. Anscigning og Begjæring, allern. have bevilget

og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at be-

meldte Selskab, som nu skal beslaae af henved 80

Medlemmer, og hvoriblandt mange af Vore Embeds-

mænd skal være, maa fcire Navn af det kongelige is-

landske Literatur-Seiskab; forbydende Alle og Enhver

herimod, eftersom forskrevet staaer, at hindre eller i

nogen Maade Forfang at gji5re, under Vor Hyldest og

Naade. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongelige Residents-Stad Kjtibenhavn, den 22. Junii 1787.

26. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Jordebogen over de kongelige Godser

i Skaptafells Syssel m, v. Khavn 26. Juni 1787.

Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 193.

Den her ved Kammeret værende Jordebog af 1769

O For, 15. Mai 1705 S
' ^
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over Thykkebæ og Kirkebæ Klosleres Gods, samt Fl6ge 1787.

Jorder, er vel ved Kammerets Skrivelse af April

^uz meldt at være derved approberet, men af den

Ventilation, som siden Aaret 1775 har været om nye

Besigteiser paa dette Gods, vil Hr. Kherren behagelig

befinde, at den ikke i Henseende til Godsets Skyld

kan gjælde som et authoriséret Document. — I Hen-

seende til den omtvistede Qvilde-Leie imellem Forpag-

teren af Thykkebæ Kloster og Præsten til Holmesels eller

Skards Kirke, kan forommeldte Jordebog dog tjene til

saa megen Veiledning, at deri er anfort, at 12 Leie-

Qvilder ere fra ældgamle Tider henlagte til Præstens

Underholdning, som derved ere ansatte for 8 Bd. aarlig.

Vi ere derfor enige med Hr. Kherren i, at det bcir have

sit Forblivende ved at Præsten fremdeles hæver disse

8 Rd. i Penge, da han ikke kan siges at fornærmes

naar han hidtil ikke haver nydt mere, og Forpagteren

kan være tjent med ikkun at svare disse 8 Rd. isteden-

^or ellers Leie af IS Qvilder, ligesom og al Dispute

derefter vil henfalde om, hvorvidt Qvilderne ere til,

saml efter hvad Priis Leien skal svares. Rentekammeret
den 26. Junii 1787.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 26. juni.

vetzow, ang. Postvæsenet. Khavn den 26. Juni

1787. — Indholdet publiceret paa Althinget 1788 ved Stift-

amtmand Levetzows Bekjendtgjbielse 8. Juli 1788, trykt i Al-

thingsbogen s. A. Nr. 3. 4, 3, S. 8. — Isl. Copieb. Litr. X,
^J"- 191.

Hr, Kherrens Skrivelse under 3. April a. c. have

VI erfaret den Misbrug, som skal foregaae med at be-

svige Post-Intraderne, ved at paategne Breve, der enten

ganske eller tildeels indeholde private Sager, som
((kongelig Tjeneste", eller ^(kongelige Sager tildeels an-

gaaende". Til dette at see forebygget, bifalde vi, at

det paa ny bliver indskjærpet, at Ingen maa blande
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1787. noget Privat i et portofrit Brev, og at Vedkommende,

26. Juni. naar del skeer, skal, foruden at være forfalden i Bcider

efter den 9. Art. i Reskr. af 8. Julii 1779, betale Porto

deraf, ligesom om det hele Brev havde været privat,

hvilken Indskjærpelse vi maa tjenstligst have Hr. Kherren

anmodet om al ville foranstalte offentlig bekjendlgjorl.

— Hvad derimod angaaer Hr. Kherrens videre Forslag

om, at Breve og Paqvetter, der indeholde Betalinger

til den kongelige Gasse, Indberetninger derom til Amt-

mændene, Landfogdens Qvilteringer derfor, eller Reg-

ninger om Vedkommendes Debet til Gassen, samt Ved-

kommendes Qvilteringer for Udbetalinger elier Godt-

gjorelser af Gassen m. v., ikke skal have Porto-Frihed,

da gjcire vi os det Begreb om denne Sag, at naar man

undtager Udbetalinger, som skee ved Landfogden paa

Stedet, skeer al Udbetaling til Fraværende af Gassen

ved Assignationer fra Landfogden paa Sysselmænd eller

Ombudsholdere; Landfogden kan ikke komme til at

betale Porto for saadanne Assignationer, eller de for

Udbetalingen siden til ham indløbende Qvilteringer, da

det ikke er ham til nogen Fordeel, og han alene paa

den Maade vinder Leilighed til at faae Pengene ind-

trukne; ei heller synes Sysselmanden eller Ombuds-

holderen at tilkomme at svare Porto i disse Tilfælde,

da de i den Relation, i hvilken de her staae til Land-

fogden, kan i visse Maader ansees som under ham

staaende OppebOrselsbetjente. — I Analogie med Post-

anordningen for Dannemark af 17. Junii 1771 formenes

derfor, at denne Gorrespondence bor nyde Portofrihed.

En anden Sag er det derimod, om Landfogden med

Posten afsender Pension eller Gave; da bor Modtageren

svare Porto deraf. Endelig, i Hensigt til de Anmeldel-

ser, som gjSres til Stiftamtmanden eller Amtmændene,

naar Betalinger skee til Gassen, da, som Oiemedet med,

at disse Anmeldelser ere befalede, er, at Stiftamtman-

den og Amtmændene kunne deraf have fornbden Gon-
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trolle med Landfogden i Henseende til Restancerne, 4787

saa ere de at ansee som alene kongelig Tjeneste ved-

kommende, 01^ b'6v ikke falde Betaleren til Udgift i no-

gen Maade. Rentekammeret den 26. Junii 1787.

26, Juni.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Iæ- 26, juni.

vetzow, ang. Bemyndigelse til at antage Ex-

presser i paakommende Tilfælde. Khavn 26.

Juni 1787. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 192.

Hr. Kherren har behaget ved Prom. af 15. Febr.

a. c. at forestille den Forlegenhed De har været sat i

for at faae Forordn, om Handelens Frigivelse befordret

til Nordlandet, og i den Anledning har Hr. Kherren

begjært, at der maatle blive foiel saadan Anstalt, al

det kuride i slige Tilfpelde blive mueligt at faae Brevene,

naar Posten var borte, befordrede til vedkommende
«

Steder. Hr. Kherren vil behagelig befinde, at en saa-

dan Anstalt dependerer formeget af det locale og Om-
stændigheder, til at man her kunde desangaaende re-

solvere noget bestemt, med mindre dertil var gjort et

med Omstændighederne passende Forslag; Alt hvad vi

derfor, i Mangel deraf, kunne svare, er, al vi maa

overlade til Hr. Kherren i deslige Tilfælde at leie Ex-

presser ti! saadanne Sagers Befordring, der ingen Op-

hold taale, da Belobet skal blive bestridt af den konge-

lige Kasse. Skulde Hr. Kherren imidlertid kunne ud-

finde nogen anden passende Anstalt, der maatte være

at fciie, ville vi derom forvente Deres nærmere Fore-

stilling^ da Sagen skal komme under videre Betragtning.

Rentekammeret den 26. Junii 1787.

Rentekammer -Skrivelse til Jjandfoged Skuli 26. juni.

Magnusson, ang. den kongelige Kasses Fortrins-

ret ved Indbetalinger. Khavn 26. Juni 1787. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 197. ^

Hr. Landf. har ved Skrivelse under 3. April a. c.

r, ;i. 31
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1787. indberettet her til Kummeref, hvad Decision der er fal-

"^^^^"^^^ P^s <^6n 10. Post af Antegnelserne i Deres aflagte

Tugthus-Regnskab pro 1785, ang. Tugthusets forment-

lige Præference til al nyde forlods Betaling af hvad

Penge Sysselmændene indsende lil Kassen. I den An-

ledning skulle vi ikke undlade at formelde til Deres

Underretning og nærmere Bestemmelse i denne Sag:

at naar Sysselmændene indsende Penge til Kassen, og

derved opgive hvorpaa Beldbet skal afdrages, saasom

enten paa deres Afgifter, Tugthusels eller Justice-Kas-

sens Contingenter, b5r de ufeilbar afskrives paa deres

Debet, saaledes som det af dem er opgivet, men be-

nævne de ikke, ved at indsende Pengene, hvorfor Be-

talingen skal være, da har den kongelige Kasse den

Præference, at det fulde Belob kan afskrives paa deres

Afgifter, eller hvad videre de skulle svare til Jordebogs-

Kassen. Rentekammeret den 26. Junii 1787 ^

21. Juli. Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Fastsættelsen af Mulkter for at skyde Rensdyr.

Khavn 21. Juli 1787. — Canc.Bievb. 1787, Nr. 1450,

S. 1120—1122. Fogtm. VI. 4, 133-134.

P. M. Da det kgl. Rentekammer under 6. Junii

næstafvigt har forlangt Gancelliets Betænkning om, hvad

Straf der kunde være at bestemme for Forbrydelser

.
' imod den agtende Anordning, angaaende at der for det

fiirste i 10 Aar ikke maatte bruges Skyde-Gevær mod

de i Island værende Rensdyr: •— saa skulde man tjenst-

ligst have formeldct, at man formener, at der i Hen-

seende til Straffens Bestemmelse maatte gjores Forskjel

paa kongelige Betjente, paa Gaardeiere, Husmænd og

Tjenestefolk, og paa Fremmede, som komme til Landet

for at handle, og at til den Ende Straflfen kunde fast-

Gjenpart heraf communiceret Stiftamtm Levetzow ved

Rentek. Skriv, af s. D. Isl. Copieb. sst. Nr. 198.

1
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sættes saaledes: at, naar kongelige Betjente eller Præ- 1787,

ster befandtes at have skudt Rensdyr, skulle de for "TT^r].
L c%

Juli.
hvert Stykke, de bevises at have skudt, betale i Mulkt

30 Rd., enhver Gaardeier 10 Rd., enhver Husmand,

Leilænding, Tjenestekarl eller lOse Folk 5 Rd., enhver

Prernnied, som kommer til Landet for al handle, 30 Rd.,

n^en enhver bosiddende Fremmed med den Straf, som

for kongelige Betjente fastsætles. Foruden denne Straf

skulde man formene, at Rensdyrets Yærdie burde be-

tales, Alt til Stedets Fattige, og dersom den Skyldige

ikke skulde kunne betale, da maatte de i den tredie

Classe benævnte straffes med 2 Slag af Riis for hver

Rigsdaler, de ikke kan betale, dog at denne Straf reg-.

nes alene for Boderne og ikke for Dyrets Værdie, og

de igjentagne Forseelser maatte straffes med det Dob-

belte af den fastsættende Mulkt. Det kgl. Danske Gan-

cellie den 21. JuHi 1787.

Forordning ang. Salg og Kjiib af Hestehaar. s- August.

Frederiksbei'g 3. August 1787. — Denne Forord-

ning er her bemærket i Henhold til For. 20. Novbr. 1750,

men er ligesaa lidt som denne publiceret i Island. Siell. Reg.

1786 og 1787 C773, 843—844. Original-Aftryk hos Hfipffner.

Qvart-Forr. for 1787, S. 152-1545 Schou IX, 332—333.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Nord- 7. August,

og Oster-Amtet, ang. Indforelse af aarlige oeco-

nomiske Tabeller. Khavn 7. August 1787. —
lel. Copieb. Litr. X, Nr. 291.

'

Den Ordre, Hr. Amtm-. har tillagt samtlige Syssel-

mænd i Nord- og Oster- Amtet, om at paadrive, at de

allern. Anordninger til Jordbrugets og Landvæsenels

Drift blive efterlevede, samt ved Tabeiie aarlig at under-

rette Amtet om, hvad Fremgang der vindes i Nærings-

veiene, m. v., kunne vi ikke andet end give vores Bi-

fald, og efter Hr. Amtm.- Begjæring have vi, saaledes

81«
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n87. som af hosfcilgende Gjenpart behagelig vil erfares, be-

Åugust. ordret samtlige Sysselmænd i bemeldte Amt at efter-

komme Hr. Amtm." Befaling, ligesom vi og have ind-

ladt os i Correspondence med Stiftamtmanden, samt

Amtmand Stephensen, om at see en lige Foranstaltning

indfort i SOnder- og Vester- Amterne, hvilket vi ikke

skulle undlade at formelde til tjenstlig Gjeusvar paa

Hr. Amtm/ Skrivelse af 2. Martii a. c, da vi iovrigt

ikke ville paatvivle, at Hr. Amtm. jo, ved at uddrage

en General -Tabelle af Sysselmændenes Tabeller, lige-

ledes aarlig vil comraunicere dette Kammer hvad Frem-

gang der opnaaes i Jordbruget og Landvæsenet m. v.

Rentekammeret den 7. August 1787^

Rentek. Circ. s. D. til alle Syssehnændene i Norder- og

Oster -Amtet, at efterkomme Amtmandens Ordre om at

indsende aarlig til Amtet saadanne Tabeller som oven-

anført tisl. Copieb. sst. Nr. 292-297). - S. D. Skriv,

til Stiftamtm. Levetzow, hvorved ham tilsendes Gjenpart

af Amtmand Steph. Thorarensens ovennævnte Ordre ;til

Sysselmændene, med Anmodning, at fcie en lignende For-

anstaltning i Scinder- Amtet, og med Tilkjendegivelse af,

at Kammeret har i Sinde at Jade trykke Schema til Ta-

bellerne (Copieb. sst. Nr. 298). — Rentek. Skriv. 's. D.

til Amtmanden i Vester-Amtet af samme Indhold, Copieb.

sst. Nr. 299. — Det trykte Schema til de oeconomiske

Tabeller, som findes at være afbenyttet i en lang Række

Aar, fra Aaret 1787 inclusive, optager den ene Side af

et Halvark (TRubrikkeme paatværs} og har fHlgende Titel

:

^^Tabel over N. N. Syssels oeconomiske Tilstand pro Anno

17 . og disse Rubrikker: 1) «Rep", med Under-Ru-

brikker: a) „Gaardj b) Beboer. — 2) Gaardens hele

Folketal. -- 3) deraf arbeidsfore Mandspersoner, foruden

Beboeren. — 4) den nærværende hele Besætning paa

Gaardene", med Under-Rubrikker: a)„Kjbr; — b) Qvier,

som har taget mod Kalv ; — c) Tyre og Stude ;
—

d) Kalve; — e) Malkefaar; — f) Gimmerlamme i fi5rste

Aar; — g) Beder og Vædre i ftirste Aar; — h) Beder

og Vandre over eet Aarj — i) tamme Heste; — k) utæm-

mede Heste; — Ij Hest- og HoppefGl. — 5J Tungjærdets
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Plakat (paa Tydsk) ang. Opmuntringer til ^787.

Udrustninger af Fiskerskibe til Island. Frede-^T^^t
l'iksberg 8. August 1787. — Denne Plakat, hvis

f^ildstændige Titel er : „Plakat , betreffend einige algemeine

Ermunterungen und Unterstiitzungen tur Schiffs-Åusrilstungen

den Fischfang unter Island", er emaneret gjennem General-

Land - Oeconomie- og Commerce - CoUegium, og er ifivrigt af

samme Indhold som Plak. 6. Juni 1787 (ovenf. S. 406-411). —
Original-Aftryk hos Hbpffner. Qvart-Forr. for 1787, S. 154—
160 5 Rubr. hos Schou IX, 334.

Rentekammer-Skrivelse til Biskoppen i Holum n. August.

Stift, Anii Thorarensen, ang. Forholdet med Hen-

syn til et Lovbuds Publication. Khavn 11. Au-
gust 1787. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 319. [1 Anled-

iiing af at Biskoppen nægtede, at betale 4 Rd. 59 '/i Sk. i

Procento-Skat for Aarene 1782 og 1783 som Præst i Odda,

paa Grund af at Reglement 17. Juli 1782, hvis Bestemmelser

om Smorpriserne havde Indflydelse paa Angivelsen af Præste-

kaldets Indtægt, ikke var pubUceret paa Thingene i Rangar-

hele Længde efter danske Favne. — 6) deraf opforte

dette Aar: Favne. — 7) Kjttkkenhavers Antal, som be-

nyttes. —• 8) Grofters til Vands- Afledning Favnetal. —
9) deraf gi-avne i dette Aar Favne. — 10) Om Torv bru-

ges til Brændsel, eller ei. — 11 ) Baade-Antal", med Under-

Rubrikker: a) ((10 og Særinger; — b) 6 og 4 Mande-Far

;

— c) mindre Baade. — 12) Omstændigheder eller Aar-

sager, som maatte have hindret Opsidderen fra at opfore

det befalede Maal af Tungjærde i indeværende Aar". — Med
Hensyn til de indsendte Tabellerfinder ihvrigt i den ældre Tid

den Uovereensstemmelse Sted, at fra Sf5nder-Amtet ere kun

indsendte de af Repstyrerne udfyldte Tabeller, uden at

være ledsagede af nogen General-Tabel for Sysseler eller

for hele Amtet; fra Vester-Amtet haves Reppe-Tabeller,

med General-Tabel for hvert Syssel; fra Norder- Amtet
derimod er kun en General-Tabel for hele Amtet indsendt,

med Angivelse af Summerne for hvert Syssel, men ingen

Reppe-Tabeller eller Syssel-Tabeller særskilt.
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1787. valla Syssel férend i Aaret 1784, hvilket Rentekammeret ikke

n"*X^^*^
vil lade gjælde som Fritagelsesgrund] :

thi om Og det kgl.

Reglement af 17. Julii 1782, der bestemmer Præsternes

Rettigheder af Smor til 52^2 Sk. pr. Faring, fOrst er

bekjendtgjort paa Thingene i Rangevalle Syssel i Aaret

1784, saa er det dog blevet offentlig bekjendtgjort ikke

alene i Althingsbogen for Aaret 1783, men og af Præ

dikestolen samme Aar Rentekammeret den

11. August 1787 1

15. August. Kongelig Resolution ang. Tilskud til Jorde-

bogskassen i Island. Frederiksberg 15. August

1787. — I Forestilling 7. August bemærker Rentekamme-

ret , at den Maade , man fdr havde brugt , naar Jordebogs-

Indtægterae i Island ikke vare tilstrækkelige til Udgifterne

:

at requirere Penge i Handelen, kunde nu ikke, efter Ophævel-

sen af den kongelige Monopolhandel, længer finde Sted. Da
nu Udgifteme til Reykjaviks Skole alene, belob 2500 Rd. aar-

lig, var det nødvendigt at opsende aarlig med Postskibet den

fornbdne Pengesum 5 men da Handelens Eff'ekter i Island nu

vare under Realisation, foreslaaes, at af de derfor indkommende

Penge efterlades saa meget i Island, som der ansaaes nodven-

digt til dette Aars Udgifter, hvilket Rentekammeret anslaaer

til 3000 Rd. - Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 68,

Nr. 77.

" Vi ville allern. herved bemyndigeVort Rentekammer til,

ved den islandske Realisations-Commission at foranstalte,

al af den islandske Handels Midler i Island, som nu

realiseres, udleveres til Sliftamlmanden sammesteds,

, "Vores Kammerherre Levelzow, 3000 Rd., til saadanne

Udgifters Bestridelse for dette Aar, som af Jordebogs-

kassen ei maatte ^unne udredes; hvorhos Vi allern.

tillade, at lil slige Udgifters Udredelse for Fremtiden

ved Rentek. Sknvelser s. D. er dette Svar communiceret

Stiftamtmanden og Amtmanden i Nord- og Oster- Amtet

CCopieb. sst. Nr. 321—3233.
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maa til benævnte Stiftamtmand aarlig herfra med Post- 1787.1 .

skibet oversendes en saa stor Sum, som han for hvert
^"^

—

15 Å.u£rust
Aar formener at kunne dertil behove , hvorimod Alt,

^^'fid der af de Summer, som af Stiftamtmanden saa-

ledes modtages og bevares, i paakommende Tilfælde

udtselles , b6r indfyres i Jordebogs -Resnskabet for Is-

land efter de Qvitleringer og den videre Rigtighed, som

Stiftamtmanden tilstiller Landfogden sammesteds. Fri-

derichsberg Slot den 15. August 1787^.

Kongelig Resolution ang. Reglement for Be- i^- August,

nytteisen af Broen over Jokulsaaen i Mula Sys-

sel. Frederiksberg den 15. August 1787-. —
I Rentekammerets Forestilling 7. August berettes, at i Henhold

til kgl. Resol. 8. Mai 1780 havde Amtmand Thorarensen for-

fattet og Stiftamtmand Levetzow indsendt et Udkast til Regle-

ment for Vedligeholdelsen og Afbenyttelsen af den nu nyop-

førte Bro over Floden Jcikulsaa i Mula Syssel, hvorimod hverken

Stiftamtmanden eller Kammeret fandt Noget at erindre og som
derfor indstilles til Approbation. — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 68, Nr. 81.

Vi approbere allern. indbemeldte af Amtmand Thor-

arensen ifolge Vores Resolution af 8. Maji 1780 forfat-

tede Forslag til et Reglement for Bropenges Oppeborsel

og Vedligeholdelsen i Fremtiden af den nu opbygte

nye Bro over Jokeisaaen i Fljotsdals-Herred og Nordre-

Mule Syssel i Island, dog ikkun for det forsle i 2 Aar,

da det derefter vil vise sig, om bemeldte Indretning

efter Omstændighederne kan behiive nogen Forandring,

^^^<ir ikke, Friderichsberg Slot den 15. August 1787^

O Ved Rentekammerets Skrivelser 11. August 1787 (Isl. Copieb.

L^tr- X, Nr. 357—358) er allerede denne Foranstaltning

i^lnieldt Stiftamtmand Levetzow og Landfogden i Island,

med de fornodne Forholds-Ordrer.

O Reglera, i. juU 1788.

^3 Ved Rentekammer-Skrivelser 11. August til Stiftamtmand

Levetzow og Amtmand Stephan Thorarensen (Isl. Copieb.
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^787. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

18. August, vetzow, ang. Handels-Restancer, Postkasse, m. v.

Khavn 18. August 1787. — isi. Copieb. Litr. X,

Nr. 462.

Ved hosf(5lgende Gjenpart skulle vi ikke undlade

at communicere Hr. Khr. til behagelig Underretning,

hvad Ordre Kjobmændene ere tillagte fra den allern.

anordnede islandske Handels Realisations -Commission;

og som Hr. Khr. deraf vil behagelig erfare, at den ved

Plak. af 18. Aug. a. p. tilsagte Naade, at de, som in-

den en vis Tid betalte det Halve af deres Handels-

Restance, maatte nyde Eftergivelse af den anden halve

Deel, ikke skal strække sig til Embedsmænd eller Folk

udenfor Bondestanden, eller den saakaldte Almue, saa

ville vi ikke paatvivle , at Hr. Khr. jo vil sorge for at

denne Indskrænkelse saavidt mueligt kan blive alle

Vedkommende bekjendt til deres Efterretning. — Med

dette Skib, som i Aar er befragtet til Postskib, folger

alle Depecher i en dertil indrettet Kiste, der fremdeles

skal tjene til Postkasse, og hvorlil Hr. Khr. til den Ende

bliver tilstillet en Nogle, for at kunne aabne den, samt

ved Afsendelsen igjen fra Landet at kunne, efter en

derover forfattende Designation, nedlægge deri alle de

Breve og Sager, som angaae de kongelige Collegier

eller Realisations-Commissionen, med videre den kongel.

Tjeneste vedkommende. — De for denne Gang mod-

tagende Depecher maae vi, ligesom under 28. Julii a. c,

tjenstligst have Hr. Khr. anmodet, at ville strax efter

Skibets Ankomst besorge til Amtmændene, Kj(5bmæ.n-

dene og Sysselmændene ved Expresser, samt derhos

anmode Amtmændene om. at de ligeledes sarger for,

Litr. X, Nr. 355—356) meddeles dem, at Bro-Reglementet

er approberet, og paalægges den Sidste saavel at bescirge

Reglementet oflentlig bekjendtgjort, som at fdie de bvrige

Anstalter, han maatte finde fornødne til at overholde dette

Reglements Efterlevelse.
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de, saavidt' ethvert Amt vedkommer, saasuart mue- 1787.

^igt kan komme Vedkommende tilhænde. — De Dupli-^rrT"*"^—

.

^ 18. August.
caier, som Kjobmændene ere beordrede at indsende,

udbede vi os at Hr. Khr. vilde paa bedste Maade sbrge

kan blive afsendte med det fcirste Skib, som gaaer

SOnderlandet efter at Postskibet er afseilet, og da

vi ikke ville paatvivle, at Hr. Khr. jo vil beGnde, at det

ligeledes vil være fornødent, at man for Fremtiden er-

holder Duplicater af hvad med Postskibet expederes

fra Stiftet, saa ville vi forvente saadanne Duplicater ved

samme Leilighed, hvilket Amtmændene ogsaa ere blevne

anmodede at iagttage. Rentekammeret den 18. August

1787 ^ .
.

Rentekammer -Circulaire til Landfogden og is. Augusu

Sysselmændene i Island, ang. Indberetninger om

Jordegodsets Tilstand m. v. Khavn 18. August

1787. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 438-457.

Det er anseet hbist fornodent, at man faaer nbi-

agtig Kundskab om, hvilke Gaarde i Island der for nær-

værende Tid ere beboede, samt om deres Dyrhed med
videre; \i maae derfor have (Tit.) anmodet, at ville ved

Repslyrerne indhente de Efterretninger, som findes an-

i'orte paa hosfolgende Tabelle, hvoraf (Tit.) ville tilstille

Enhver tvende Exemplarer, med Tilhold, at de i ethvert

af dem maae beskrive alle Omstændigheder, saaledes

som de befindes til næstkommende Nylaar, hvilke Ta-

beller de derefter maae saa betimelig see (Tit.) igjen

t-ilsiiiie^je, at De ufeilbar kan afsende det ene Exemplar
tillige med Forretningerne over Handels-Beholdningerne,

saa betids, at de uomgjængelig ere paa Bessestad
til ffiedium Februarii, for at kunne afgaae med det fra

*) Det fcirste og sidste Membrum af denne Skrivelse er un-

der s D. afgaaet som Rentek. Skriv, til de to «viige

Amtmænd. Copieb. sst. Nr. 463- 464.
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1787. Landet afgaaende Postskib; det andet Exemplar ville

j^"*^^^!^^^ De derefter endvidere afsende saa betids, at de kan

være tilstede paa Bessestad inden medium Maji, for

ligeledes at blive befordret herned. Til at befordre, at

disse Efterretninger kan blive des paalideligere, maae

vi endvidere have (Tit.) anmodet, at ville forklare for

Repstyrerne Tabellernes Indhold, og hvad de derefter

have at iagttage, samt paa det alvorligste indskjærpe

dem, at de anvende al muelig Flid og Opmærksomhed
paa at indlevere disse Tabeller fuldstændige og paa-

lidelige, samt saa betids, al de ikke skal savnes for

noget Rep, eller at med Tabellernes Afsendelse fra (Tit.)

ikke skal skee noget Ophold. Rentekammeret den

18. August 1787 ^

August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Overdragelse af Gaarden Bjarnanes

til Beneficium. Khavn 18. August 1787. —
Isl. Copieb. Liti\ X, Nr. 473.

Hr. Khr. har ved P. M. af 31. Januar a. c. ind-

Ved Rentek. Skriv. s. D. CCopieb, sst. Nr. 458-460) er

Gjenpart af dette Circuiaire tilstillet Stiftamtmanden og

begge Amtmændene. — DetSchema, hvorefter de i oven-

nævnte Circuiaire forlangte Oplysninger skulde gives, var

indrettet paa folgende Maade : ^^Tabel over de i N. N. Rep

iN.N. Syssel beboede Gaarde", med Rubrikker : 1) ^/laar-

denes og Hjaleiemes Navne. — 2} om Gaarden er privat

Eiendom, Kongens eller beneficeret Gods, enten ganske

eller for endeel. — 3) om de beboes af Selveiere, eller

Leilændinge, eller Beneficiariis. — 4) hvoimange Jorde-

hundrede Gaardens Dyrhed beregnes til. — 5) hvad KjObe-

gummer der er betalt for Gaarden, eller hvor meget Eieren

eller Beneficiarius holder Gaarden værd i Penge. — 6) hvor

megen Landskyld af Gaarden betales. — 7) hvor mange

Qvilder der svares Leie af. — 8) hvilke Qvader præsteres

af Gaardens Beboere". — En enkelt Sysselmand har imel-

lem 5. og 6. Rubrik indskudt en ny, nemlig „Sysselman-

dens Taxation".
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stillet.- om Præsten paa Bjarnarnæss [= Bjarnanes] kunde 1787.

overlades den halve Jord i Gaarden Bjarnarnæss, som
v^'' af Scfaalholts Bispestols Gods, for 6 Rd. pr. Hun-

*^rede. Der kunde saa meget mindre haves derimod,

som det er den Friis, hvorfor dette Gods raaa over-

gades, og Præsten blev derved hjulpen til Bopæl, men
det er tillige kommet under Betragtning, at der vel var

saHledes raadet Bod paa, at denne Prs^t ikke kom i

Forlegenhed, men naar han ved Doden afgJaer og Jord-

parten derover kommer i Andres Eiendom end den

succederende Præstes, saa fandt samme Forlegenhed

paany Sted; det er derfor anseel bedre, al isledenfor

at sælge denne Gaard, saavel som hvad flere, hvormed

det maatte have lige Beskaffenhed, til Eiendom for

Præsten, at overlade dem som et Beneficium til Kaldet,

imod at svare saa meget i Afgift deraf, som Renten af

Kjiibesummen, beregnet til 6 Rd. pr. Hundrede, udfalder;

og i Overeensstemmelse dermed maae vi tjenstligst

have Hr. Khren anmodet al give Præsten det Fornodne

tilkjonde; ligesom vi ellers i den Anledning udbede os

underrettede af Hr. Khr., om der er flere og da hvilke

Jorder, hvormed det har samme BeskaS'enhed , samt

ellers forelbbigen at give vedkommende Præster for-

noden Underretning om, hvad de i den Henseende kan

vente. Rentekammeret den 18. Ausust 1787*.

Instruction for Landphysikus i Island. Chri- 2i.septbr.

S^iansborg 21. Septbr. 1787\ — Publiceret paa Al-

^ ^ anden Skrivelse al s. D. {Copieb. sst. Nr, 478) ønsker

Rentekammeret Underretning om, hvorvidt Præsten til Stad

1 Gritidavik, Ari Gu&laugsson , som ogsaa havde sbgt om
at faae Præstegaarden udlagt til Beneficium, kunde Snske

samme Afgjorelsesmaade.

^} Instruction 25. Februar 1824.
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1787. thinget 1789 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 28, S. 50-66.

2I.Septbr. Cancelliets Instmctionsbog 1730-1804, S. 385—391.

Instruction, hvorefler Vi Christian den Syvende &c.

allern. ville, al Vores. Landphysikus paa Vort Land Is-

land allerunderd. haver indtil videre at rette og for-

holde sig.

i) Han skal ei alene, efter almindelige Pligter, men

og i Særdeleshed formedelst sit Embedes Vigtighed,

som angaaer hele Landels Indbyggeres Liv og Sundhed,

f5re el ordentligt, sømmeligt og ædrueligt Levnet, iagt-

tage Samvittighed, Flittighed og yderste Forsigtighed i

sine Forretninger og tillige billig Taushed i AU hvad

ham som Medico belroes. — 2) Saavidt hans Embede

vedkommer, skal han efterleve den nuværende kongel.

Medicinal-Forordning af 1672, eller andre herefter ud-

kommende, denne hans Instrux i alle dens Punkter,

desforuden hvad særdeles Anordninger, som ham her-

' efter fra Vores Danske Cancellie eller fra Gollegio me-

dico blive tilstillede, All under Straf af Irettesættelser,

Mulkter og Embeds-Forbrydelse efter Omstændighederne;

i fornodne Understottelser til sil Embeds Opfyldelse sOger

han hen til vedkommende Amtmand eller Stiftamtmanden.

— 3) Han skal udenfor sine Embedsforretninger be-

standig opholde sig paa del Sted, som i hans Bestalling

anbefales, og ingenlunde for privat Fordeels Skyld ned-

sætte si? andensteds. Han maa ei reise ud af Landet

uden erholdet Tilladelse af Stiftamtmanden, og det ikkun

paa en bestemt Tid. — 4) Han skal være pligtig at an-

tage alle de Syge, som forlange hans Hjelp, og gaae

dem tilhaande del snareste mueligt med gode Raad og

Hjelp, enten de ere rige eller fattige, nærved boende

eller langveis borle; og maa han da villig tage imod

hvad skikkelig Befordring Enhver efter sin Stand og

Vilkaar kan skaffe, naar den Syge selv skaffer Befor-

dring. Han maa for en rig eller fornem Patients Skyld

ingenlunde forsomme Andre, eller nægte al komme,

naar det forlanges, thi da ban Icinnes af det Alminde-

*
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lige, saa bcir han efter mueligsle Kræfter tildele Enhver 1787.

sin Hjelp og Nærværelse. — 5) 1 endemiske Sygdomme, 21. Septbr.

som paa el eller andet Sted i Landet særdeles skulle

^^gjere, skal han gjore sig al muelig Umage for at ud-

finde Aarsagen, den være sig af en besynderlig Leve-

^aade, Ureenliahed i Husene, Vandet, Moradser eller

deslige i Nærværelsen &c. Naar saadan Aarsag er

iJdfunden, og dertil kan vides noget let eller gjiJrligt

Forslag, maa det fOrst forelægges Gollegio medico til

Undersogning og Bifald, og siden af Physico overgives

til vedkommende Ovrighed. — 6) Naar Landfarsoter

indfinde sig i Landet, som Kopper, onde Mæslinger,

Skarlagensfeber, Halsbetændelser og andre grasserende *
,

Betændelser, Blodgang &c. , skal han ei alene strække

sin Hjelp, Raad og Nærværelse, saavidt skee kan, ved,

saasnart han dertil af Ovrigheden forlanges, at begive

sig derhen, selv undersogej om Sygen virkelig er an-

stikkende og farlig, og efter bedste Indsigter foreslaae

de tjenligste Anstalter ved Luftens Renselse og anden

Reenlighed^ fornuftig Afsondring imellem de Syge og

Friske, og andre gavnlige Raad, s5ge at dæmpe Sygen,

hvortil hvert Steds Ovrighed b'6r yde ham al muelig

Bistand, naar og hvor han forlanger det; men om Sygen

er eller kan ventes betydelig udbredt, bcir han under-

rette Stedets Præst, eller, om nogen Ghirurgus ophol-

der sig paa Stedet, da ham, om Sygens Natur, Aarsag

og de Midler, han holder for de sikkerste i denne Far-

sot, og, skulde han finde det fornodent, ved Trykken

i et af Bogtrykkerierne at bekjendtgjdre Noget om Al-

buens Forhold i denne Sygdom, om Midlernes Brug &c,,

skal han være pligtig dertil, hvori den, som forval-

ter Bogtrykkeriet, ingenlunde bcir nægte ham den for-

Gcidne Bistand, dog mod billig Betaling, som udredes

af den offentlige Kasse; hvilken trykte Underretning

skal ved Hjelp af Præsterne udbringes blandt Almuen

og understøttes ved tjenlige Formaninger og alvorlige

.Paamindelser, om ethvert Menneskes Pligt at bevare
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1787. sit og sines Liv, og ei forsbmme eller foragte de af

21. Septbr. Gud forundte Hjelpemidler. — 7) Engang aarlig skal

han paa det noiagtigste visitere Apolheket i Overvæ-

relse af Stiftamtmanden, og hvem Flere denne finder

for godt at udnævne til at være tilstede og give Agt

paa at Medicamenterne altid ere forsvarlige og gode,

samt i vedbcirlig Forraad. Apothekets Tilstand skal ved

hver saadan ordentlig Visitats anmærkes i en dertil af

Apothekeren bekostet og med Apolheket altid folgende

Bog. og befindes nogen Mangel eller Urigtighed med

Apotheket, da ékal strax paa Stedet en Forklaring der-

over indfOres af ham i Bogen og af nærværende Ovrig-

hedsperson attesteres, hvoraf en ligeledes attesteret

Gopie indsendes paa vedkommende Sted. Han skal og

nOie gjennemgaae Apothekerens aarlige Regnskab for

de frie Medicamenter, som ere bestemte til de Fattige,

og derved, saavel som ved Bilagerne, anmærke hvad

som kunde findes at erindre eller udsætte derved, fer

end det indleveres til Stiftamtmanden, hvorved og paa-

agtes, at altid Noget kan være tilovers til paakommende

farlige Landfarsoter. — 8) Ligesom det ved kgl. allern. *

Resol. 13.Maji [retL \%. Maji] 1783 er tilladt, at han maa

antage to duelige Personer til Uuderviisning i Anatomie,

Chirurgie og materia medica, saa maa han ei antage

Nogen hertil, uden alene studerende Personer fra en af

Skolerne, saavel formedelst den hos dem formodede

stfirre Indsigt og Nytte af den medicinske Uuderviisning,

som og paa det at disse kunde være qualificerede til

at heste den tilsigtede Frugt af den kongelige Naade,

som tilsiger Studiosis chirurgiæ lige Beneficia med

andre Studentere, saa at de kunde ved Kjobenhavns

Universitet udvide deres Indsigter og Kundskab, efter

at være bragte i Island til den der muelige Modenhed.

• Disse skal han være pligtig at give al ham muelig

Uuderviisning i benævnte Videnskaber, inden de maae

bruges ved Syge. De virkelig ansatte Chirurger skal han

underrette om Alt, hvad henhorende til deres Embede
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de maatte forlange, ligesom de paa deres Side flittig 1787.

skal correspondere med ham om de dem forekom- 21. Septbr.

mende betydelige Syge, og indhente hans Bifald eller

Veiledning i Curen, om de behove den. Ved deres

EmbedstiUrædelse skal han meddele dem en Instrux,
'

som bygges paa hans egen og authoriseres af Stiftamt-

"landen eller Amtmanden, hvorefter de bor forholde

sig; de skal hver for sig holde en rigtig og ordentlig

Dagbog over alle de Syge, som de have at curere, at

de kan forevise den , naar paaæskes. Paa de In-

strumenter, til hvis Indkjob allern. er skjænket 50 Rd.

pro persona, skal de ved Embedets Tiltrædelse overlevere

ham en riglig Fortegnelse under deres Navn, hvilke

Instrumenter skal stedse blive som et Inveutarium

ved Embedet, og haver han at iagttage at de holdes

i forsvarlig Stand, og ved forefaldende Forandring, af

Dødsfald eller andre Tilfælde", udtages ved Stedels Sys-

selmand og til Efterfolgeren i Embedet, overleveres,

hvortil Sysselmændene bor være pligtige. Forseer no-

gen af Ghirurgis sig udi deres Embede, eller ikke féire et
é

ædrueligt Liv, da have Vedkommende at andrage det

for Physico; skulde Klagemaalet være af Betydenhed,

da skal han igjen angive det for Stiftamtmanden eller

Amtmanden, hvilke da siden behandle Sagen efter den

herefter udi 24. Art. om Klage over Physico foreskrevne

Maade. — 9) Med Jordemddrene, som ere antagne, skal

ban efter Mulighed have flittig Opsyn, at de leve ædrue-

lige og gudfrygtige og forrette deres Embede flittig og

forsigtig^ poge, saavidt som Beholdningen af de til dem
^esiemle 100 Rd. aarlig vil tillade, Udveie til deres

Forinerelse,- allerhelst i de Sysseler, som endnu mangle
Jordemcidre, give dem vedbbilig Underviisning i deres

Videnskab og Kunst, og tilholde dem, at de indberette

ham tvivlsomme Casus, og, naar det ergjorligt, hente Raad
hos ham. Naar en Jordemoder er saa langt borte fra ham,

at hun ikke kan blive underviist og examineret af ham
selv, da skal det skee ved nærmeste Ghirurgus, og skal
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1787. denne, naar Examen skal skee, i Forveien indhente

21. Septbr. skriftlige Sporgsmaal; som opsatte og forseglet sendes

ham af Physico. Disse aabnes forst i Præstens, Prov-

stens og Sysselmandens Nærværelse, og hendes Svar

opskrives Ord fra Ord til hvert Spbrgsmaal, hvilken

Forretning da siden sendes Physico li] Approbation, og

han indfdrer samme udi en dertil indrettet Protocol og

V derpaa foreslaaer den Examinerede, om hun findes

værdig til virkelig Jordemoder, hos vedkommende (iv-

righed, at hun kan tages i Eed. Instrux skal han med-

dele dem ved Embedets Tiltrædelse, hvori postviis

anfdres alle deres Pligter til deres Underretning. —
\0) Alt, hvis de medicinske Anstalters Forbedringer an-

gaaer, skal han gjore sig Flid for at opfinde og paa

behorige Steder bekjendlgjiire
;
ligesom han og, om det

skulde tindes fornodent paa noget Sted at ansætte no-

gen Chirurgus, maa derom med Ovrighedens Betænk-

ninger gjOre allerund. Forslag. Hvorimod ingen Ora-

l5ber med Medicamenter, Quaksalver eller Ukyndig

eflerdags maa Ullades at befatte sig med ind- eller ud-

vortes Praxis, med mindre de af Physico ere under-

viiste, ved en offentlig Examen provede og kjendt

dygtige, og have dertil faael hans skriftlige Tilladelse.

Betræffes nogen Ukyndig eller Uexamineret at befatte

sig med Curer eller at sælge Medicamenter, da skal

han strax angive det for Ovrigheden, som skal opscige

og straffe den Skyldige ifcilge Forordn, af 4. Decbr.

1672, Art. 30. — 11) 1 Obductionsforretninger skal han

bruge al muclig Forsigtighed baade ved Cadaverets

Aabning, at der ei ved Uagtsomhed eller skjodeslcis

Section gjOres Læsioner, som enten uskyldig kan til-

regnes Andre, eller og i det Ringeste gjore Qvæstionen

tvivlsom og indviklet, saa og ved Attesten og Deposi-

tionen, hvilken maa være forfattet lydelig, uden Æqui-

voquer og af rene Datis. I Formodning af Forgiftelse

skal han ei alene ncjie uuderscige Mavens Beskaffenhed,

men og dens contenta, og ved bekjendte Forscig for-
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visse sig ei alene om Giflens Nærværelse, men og om i 787.

dens Art, og naar saa meget af contenLis ventricuii er 21. Septbr.

tilovers, at han med sin Attest kan fremlægge en Deel

^eraf som corpus delicti i Retten, maa samme bestan-

dig iagttages. — 12) 1 Altester, som han paa Embeds-

vegne udsteder, maa han være meget varlig og betænk-

'^'Oni, være sig enten Sundheds- eller Sygdoms-Attester,

s^asom slige Beviser, naar de ere urigtige, lettelig kan mis-

^*'uges baade imod Kongens Tjeneste og Publicum ; ikke

*i^indre forsigtig bor han være med Decisioner i Ægteskabs-

sager om Impotenlia, Sterililate og andre juridiske Quæ-

stioner, og betænke, al, endskjondt han er befriet fra at

beedige dem, ere de dog at ansee som hans virkelige

Eed
,

og udstedes af ham under hans engang gjorte

^mbedseed. — 13) Han maa ei selv dispensere Medi-

kamenter, men veJ fdre et lidet Reiseapothek med sig

paa sine Reiser, for at bruge i Nodsfald og for Tidens

Og Veiens Skyld, dog at Medicamenterne ere anskaffede

ffa det ordentlige Apothek. lovrigt skal han isin Praxis

beQitie sig mest paa simplicia, indigena og enporista, saa-

danne som den almindehge Mand paa Landet selv efter

Anviisning kan indsamle, eller og faae for billig Priis.

Han maa ei heller fra sig eller fra Apotheket lade bort-

skikke remedia heroica, vomiloria, opium, emmenagoga,

inercurialia i nogen stor Dosi til Fraværende, efterdi

Ved saadanne Medicamenters Brug kan reise sig Til-

ride, som kunne blive farlige uden hastig Hjelp. -

^^) Ved de der i Landet værende Hospitaler og Tugt-

b^sei skal han have ndie Opsigt og Tilsyn saavel i

henseende til oeconomia medica som Lemmernes Le-

v^Qiaade og Medicinen; desaarsag bcir Stiftamtmanden
eller Amtmauden, Bisperne og Hospitals-inspecieurerne

<^g Forstanderne ingenlunde vægre sig ved at give ham
den fornødne Oplysning om Hospitalernes Indretninger,

for saavidt han kunde behcive, for at sættes i Stand
til at overlægge med Stiftamtmanden og bvrige Hos-

pUals-Inspecieurer, om nogen Forandring til Lemmernes
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1787. Viikaars Forbedring, eller flere Lemmers Antagelse, kunde

21. Septbr. have Sted, saavel som et nyt Reglement til de Syges

Forpflegning. Han skal og være forbunden aarlig engang

at visitere et Hospital paa sin egen Bekostning, og da

selv tale med de Syge, samt noie undersoge, om de

Alle ere efter Angivelsen ulægelige, da han imidlertid

nyder fri Underholdning af Hospitalet. Skulde det hænde

sig, at et saadanl Menneske blev ved hans Anordning

og Hjelp helbredet, da bor ham for denne Lettelse af

Byrder, han med sinMoie og Flid har forskaffet Hospitalet,

godtgjOres saa meget, som pleier at beregnes til Under-

holdning for sligt et Menneske i et halvt Aar; desuden

bbr han have Indseende med, at nogle mest nbdven-

dige Medicamenter aarlig leveres til Hospitals-Forstanderen

i hvert Hospital, tillige med en Efterretning om deres Brug

til Lægedom for de syge Lemmer. Skulde ellers dette med

den aarlige Visitation &c. i de langt fra ham liggende

Hospitaler falde ham umueligt eller altfor besværligt i Hen-

seende til hans andre Forretninger, da maa han over-

drage det til de i de 3 Landfjerdinger beskikkede Chi-

rurgi, saa at hver haver denne Opsigt med sit Hospital.

—

15) De, som soge at komme i Hospitalerne og befindes

saa nær ved det Sted, hvor Physikus opholder sig, at

han kan have Leilighed til at undersoge deres Tilstand,

bor, for saavidl mueiigt er at forekomme alle falske

Angivelser om Skrøbelighed og ulægelige Svagheder,

medbringe en af ham meddeelt Attest og i de ovrige

tre Landfjerdiuger Attest fra deu i hver beskikkede

Ghirurgus, at de ere hospitalsmæssige Lemmer, forend

de indtages i Hospitalet, hvilke Attester gratis bcir med-

deles, og de fcilge med hvert Aars Regnskab over Hos-

pitalernes Indtægt og Udgift. — 16) Saasom han efter

Ovenmeldte vorder endeel bebyrdet med adskillige

Forretninger ved Hospitalerne, som tildeels ei kan skee

uden Bekostning, saa, paa det han med des stcirro Iver og
'

Nidkjærhed maa paatage sig alt dette, og tillige holdes

skadeslos, maa hannem ved sin Visitats i Hospitalet
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gives enDouceur, proportioneret efter Hospitalels Formue, 4787.

som aflnspecleureraemaa bestemmes.— 17)Naaret ungt, 21. Septbr

fattigt Menneske ved ulykkelig Hændelse kommer saaledes

til Skade paa sin Helbred, at han ei meer kan vente

at fortjene sin Fdde, da bor Ovrigheden det snareste

skee kan og saavidt raueligt bringe et saadant lemlæ-

stet Menneske til Physikus , eller i de andre Landfjer-

•^'^ger til den nærmeste Ghirurgus, som bar anvende

muelig Flid og Eftertanke til at helbrede et saadant

^leuneske, og, saavidt gjorligt, hjelpe at forekomme

den Byrde, som Sveiten ellers maa have af hans Under-

holdning, Skulde da et saadant beskadiget Menneske

^aa fuldkommen vorde helbredet, at han med sine

Hænders Årbeide kan tjene sit Brod, og B6igdelauget

derved lettet fra Byrden at underholde ham, da bor

Physikus eller den Ghirurgus, som har helbredet ham,

af B(5igdelauget nyde saa meget for sin Umage og Be-

kostning, som et halvt Aars Underholdning og Forpfleg-

i^iog kan beregnes at skulle have kostet, hvorimod det

vorder Ovrigheden tilladt at anvise den Helbredede et

Sted i samme Boigdelaug, hvor han kunde affjene Sligt

igjen. Men, kan Boigdelauget ei for Fattigdoms Skyld

udrede ovenmeldte Bekostning, da staaer det Physico

eller Ghirurgo frit for at forlange den Helbrededes Tje-

^este paa nogen Tid efter Ovrighedens Skjiinoende

uden L5n, dog forsyne ham i den Tid med fornoden

Fode og Klæde. — -18) Endskjondt Vi ingenlunde paa-

*-vivle, at jb de Formuende og Betsindige noksom'

sk]cinne, hvorledes en udi sine Videnskaber vel oplyst
Medieus bor l(3nnes for sine Reiser og anden Umage,
saa dog, for at forekomme Tvistigheder , som kunde
opkomme med Vrangvillige, og til at fastsætte en Regel
for Skifteforvaltere, ville Vi aliern. fastsætte fdlgende
Taxt, hvorefter hans Reiser og Umage bor godtgjores:
i

)
For Reiser

: a) naar han reiser paa sin egen Bekostning,

da betales ham for hver Dags Reise fra hans Hjem til

den Syge om Sommeren 4 Mk. Danske, om Vinteren

82*
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1787. 5 Mk., dog al han paa sin Side ikke maa anvende læn-

Septbr. gepe Tid til Reisen end fornoden gj<5res, saa at han

daglig reiser en Thingmandsled ; en Reise under 5 Miil

regnes for en Dag; — b] Naar han reiser paa en Andens

Bekostning, da betales ham for hver Dags Reise om
Sommeren 2 Mk., om Vinteren 3 Mk.; de uvisse Ud-

gifter paa disse Reiser, som foraarsages ham ved Færgeldb

&c., betales ham desuden; — 2) For Ophold hos den

Syge betales ham for hver Dag 2 Mk., foruden anstæn-

dig fri Underholdning
;

dog tillades ham at tage no-

get mere for sin Umage og lykkelige Cur hos For-

muende, for at godtgjiire hans ubetalte Umage hos de

Fattige; — 3) De til den Syge fra Apollieket ordinerede

Medicamenter betales desforuden; — 4) Alle og Enhver,

som komme til ham for at raadfdre sig med ham, naar

han ei haver anden Umage derved end al anhtire For-

klaringen over deres Befindende, skrive en Recept og

forklare dens Brug for den Syge, skal for saadan en Or-

dination ei betales mere end 12 Sk. De Fattige skulle

have del omsonst; — 5) Naar han efter Ovrighedens

Forlangende gjor Reiser, enten til smitsomme Sygdom-

mes Undersøgelse eller i andre slige offentlige Ærinder,

da betales ham efter forbemeldte Taxi; — 6) For Qbduc-

tionsforretninger betales ham for Reisen efter oven-

staaendeNr. 1, og for Forretningen og Allesten i Rd.;

men er Obductionen ved hans Bopæl, eller hvor han

just da i andre Ærinder opholdt sig, da betales ham

kuns den for Forretningen og Attesten ansatte 1 Rd.; —
7) For Besigteiser paa Levende og den derover med-

deelle Attest betales ham 3 Mk., foruden Reisens Beta-

ling efter ovenanforle Taxi, om derved foraarsages ham

nogen Reise; men angaaer Sagen det Offentlige, da

skal han meddele Attesten omsonst; — 8) For Sund-

heds-Attester betales ham 2 til 3 Mk., efter den Om-

gjældendes Formue. — IQ) Den ham allern. forundte

frie Jord med Huus og endnu tilliggende Inventarium

h6v han holde saaledes vedlige, at han stedse, naar

forlanges, kan gjore Rede og Rigtighed derfor. —



Instruction for Landphysikus. 501

20) De fattige Syge, som medbringe lilforladolige Atte- 1787.

sier- om deres Fattigdom og skikkelige Forhold, forsyner 21, Septbr.

lian med frie Medicamenter. Mod de fattige Skoledi-

sciplep forliolder han sig paa samme Maade som med
^ndre Fattige, naar Bispen maatte forlange hans Hjelp

^il dem; hvorimod ham godtgjbres nogle Reiseomkost-

klinger
i Forhold af Veiens Længde, og desuden nyder fri

'Jnderholdning og Natteleie paa Bispestolen. — 21) Hvad

'^an in physico-oeconomicis e Iriplici regao naturæ efter

fuldstændige Prover og Undersogninger opdager til al-

mindelig eller enkelt Nytte, bor han bekjendl^cire paa

behorige Steder til Alles Efterretning. Hvad Curiosa

ham maatte forekomme in historia naturah*, derom skal

han aarlig correspondere med Vores her allern. stiftede

lærde Selskab, og derhos give sine egne Betænkninger

samt alle til Oplysning forncidne Omstændigheder n6i-

agtig lilkjende, og selv holde en rigtig Journal over det

han indsender, saavel som og over de Anmærkninger

og Besvaringer, han faaer tilbage. — 22) Han skal til

Nytte for Efterkommerne i Embedet holde en ordentlig

Dagbog, hvori han skal indfore: 1) alle de Breve, han

faaer fra Vore Gollegier, Stiftamtmanden og alle Em-

bedsmænd i Island paa Embedsvegne, og alle de Breve,

han pro officio modtager og afsender; - 2) en noiagtig

l^eskrivelse over de ham forekommende Landfarsoter,

*^eres Principium, Incremenlum, Statum og Oeclinationem,

^«^d alle de dertil horende critiske Omstændigheder,

saavel som hvad R^emedia han bruger derimod og hvilke

han finder nyttigst og sikkerst; — 3) Alt hvad han iagt-

lager eller opdager i Henseende til Landets endemiske Syg-

dommes Aarsag og Natur, samt bedste Lægedom; — 4) alle

de Obductiousforretninger han gjcir, og da tillige antegne

hvad præternaturaliter han finder i Cadavere, endskjondt

<lel ei indfyres i Forretningen. — 23) Til collegiuni me-
dicum skal han aarlig eengang indsende en Udskrift

af det i hans Protocol siden sidste Skrivelse lndf(5rte

om foregaaende §• Nr. 2 og 3, samt hvilke Sygdomme
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1787. ham i det foregaaende Aar ere forekomne ihansPraxi

^r^'T^^r' og andet til arlem medicam Henhorende, hvilket De-
Zi, ocptbr.

canus collegii medici bor saasnarl mueligl omsende

til ovrige Membris collegii, hvorefter med fdrste til

Island afgaaende Leilighed skal meddeles ham deres

Betænkning, som han indforer i ovenmeldte Protocol. —
24)Sliftamtmanden, Amtmanden ogBiskopperne, hver i sit

Stift, skal have tilbdrlig og noiagtig Indseende med, at

han allerund. efterlever denne ham meddeelle instrux,

og, ifald Nogen haver billig Aarsag til at besværge sig

over ham, enten for Efterladenhed eller i andre Maader,

da skal de andrage Saadant for Stiftamtmanden, som

skal være pligtig strax at raade Bod derpaa. Men skulde

Klagemaalel være afBetydenhed, da skal Stiftamtmanden

efter Omstændighederne allerund. andrage det for Os.

Skulde ellers Stiftamtmanden finde det fornødent, efter

Omstændighederne og indlobende Tilfælde, al foie et

eller andet Tillæg til Landphysici eller Ghirurgorum Plig-

ier mod det Almindelige, da tillades det ham, naar det

er overeensstemmende med denne Instrux, og det ved

fdrste Leilighed indberettes til Vores Danske Gancellie.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Residenlz-Stad Kjdbenhavn den 21. Septembr. 1787.

22. Septbr. Caiicellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Vaccinationens Fremme i Island.

Khavn den 22 Septbr. 1787. - Canc. Brevb: for

1787, Nr. 1939, S. 1495—1496.

P. M. Da det er bragt i Erfaring, at man har be-

gyndt med al inoculere Bornekopper i Island, hvilket

paa nogle Steder er gaaet saa lykkelig af, at der, iblandt

andet, i Oefjords Syssel, af 8 Mennesker, som bleve

inoculerede, ingen ere dode, og delle Middel, ved at

blive jævnlig brugt, kan hjælpe meget til at forebygge

og indskrænke den yderlige Farlighed, som Koppe-Epi-

demien der paa Landet medfdrer: saa har man, for at
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skaffe Almuen Kundskab om delte Middels Maade, Brug 1787.

Forholdet derunder, ved Colleeium medicum ladet
. „ ^ 22. Septbir.
•onaUe en Anviisning til den bedste Maade at indpode

^firnekopper i Island, hvilken bliver indf(5rl i det kgl.

islandske Literalur- Selskabs Skrifter; og skulde man
herved tjenstligst anmode Ur. Khr. at opmuntre Almuen
til at benytte sig af Inoculationen saa ofte Kopperne

naturligen skulde yttre sig i Landet, men ellers ikke,

hvorom man og har tilskreven Amtmand Thorarensen,

med Meldende, al man ei saae at studiosus chirurgiæ

Svend Poulsen, som i afvigte Aar har sendt Koppema-

terie fra Sonderlandet til Skagefjords Syssel, kan der-

for ansees enten med Mulkl eller Tiltale^ Det kongl.

Danske Cancellie den 22. Septbr. 1787-.
~

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- 22. Septbr.

vetzow, ang. Beskikkelse af Procuratorer i Is-

land. Khavn 22. Septbr. 1787. — Canc. Brevb.

for 1787, Nr. 1942, S. 1497-1498.

t*. M. 1 Anledning af de tvende hertil indkomne

og med Hr. Klires Erklæringer understottede Ansognin-

') Amtmand Tliorarensen havde nemlig fattet den Mening,

at Kopperne vare indfOrte i Skagafjords Syssel derved, at

Student Sveinn Pålsson, som dengang var Lærling hos

Landpliysikus, havde sendt en liden Pakke og Brev med

Posten til sin Fader, hvori befandtes Vaccinmaterie, som

han raadede Faderen til at bruge og inoculere sine Sod-

skende med, for at beskytte dem mod Kopperne.

Skrivel&e herom til Amtmand Stephan Thorarensen s. D.

(Brevb. sst. Nr. 1950, S. 1503-1504). — Skrivelse s. D. til

detislandskcLiteratur Selskab (Brevb. Nr. 1923, S. 1479)

om at optage den af CoUegio medico forfattede (^Anviis-

^^ng til den bedste Maade at indpode Bomekopper i Is-

land" i dets Skrifter. I Anledning heraf er bemeldte

ttAnviisning" paa Dansk, med islandsk Oversættelse af

Benedikt Grondal (j.Avisan um hina beztu abferb ab setja

h61u å Islandi") trykt i det nævnte Selskabs Skrifter (,fi.it

hins islenzka lcerd6ms lista félags") YHI. B. S. 1—25.
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1787. ger, fra Sivert Olsen og Hans Jacob Lindahl, om at

.^^""^^^^^ beskikkes til Oberrels-Procuratorer ilsland, skulle man
herved tjenstligst have Dennem lilmeldet, at man i Al-

mindelighed holder for, at det ikke er forncident at an-

ordne Procuratorer deri Landet, og at det, ligesom Ingen

hidtil har været beskikket, ansees tjenligst, at det frem-

deles derved haver sit Forblivende, samt at derimod

i det Tilfælde, at en Bonde eller anden enfoldig Mand

maatte behove og- begjere nogen bekjendt oprigtig og

bosat Mand til sil Forsvar, samme ham af Ovrigheden

bh'yer at bevilge efter Forordningen af 19. Aug. 1735,

dens iL §. Det kongelige Danske Cancellie den 22,

Septbr. 1787.

13. oktbr.
Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Adskillelse af Personer formedelst

Hoer og Leiermaal. Khavn 13. Oktbr, 1787'.—
Canc. Brevb. for 1787, Nr. 2131, S. 1648-1649. — Fogtm. VI.

4, 174.

P, M. Saavel i Anledning af en fra Sysselmand

John Helgesen i Ostre -Sctiaftefjelds Syssel indkommen

Forespbrgsel, som Hr. Khres hertil under 45. Februar

sidsU. afladte Skrivelse: om de, som, i sleden for ifolge

Stor-Dommen af 1565 og Forordningen af 3. Junii 1746

at rbmme Sysselet formedelst Horerie eller /ide Gang

begaaot Leiermaal, nu, efter Reskriptet af 15. Martii 1780,

betale en Mulkt fra 2 til 10 Rd., maae boe i Huse

sammen: — skulde man herved tjenstligst have Dennem

tilmeldet, at da bemeldte Forordnings 12. Ar(. befaler,

at de, som have begaaet Leiermaal, maae, naar de ikke

ægte hverandre, ei blive i een Bopæl sammen elier i

eet Sogn, og denne Forordning i saa Maade ei er op-

hævet ved foranforle Reskript af 15. Martii 1780, men

alene Stor-Dommen, for saavidt Rbmning af Syssel og

') Reskr. 25. Juli 1808 % 10.

-
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Landsfjerding angaacr, saa bor i saa Fald forholdes 1787.

efter meerbemeldte Forordning af 3. Junii 1746, dens j^Qj^j,
Art., hvilken, som meldl, i ingen Maade ved det

l^enaevnte Reskript er forandret. Det kongelige Danske

Gancellie den 13. Oktbr. 1787.

Cancellie-Circulaire, ang. Indsendelse afErklæ- 13. oktbr.

ringer paa Suppliquer m. v. Khavn 13. Oktbr.

1787. — Dette Circulaire er afgaaet til Magistraten i Kjd-

benhavn, -Hof- og Stads-Retten, Over-Brand- og Vand-Com-

uiissionen, samt alle Stiftamtmænd, Amtmænd og Biskopper i

Danmark og Norge, mén ikke til Island
j dog er det senere,

Ved Canc. Skriv. 14. April 1792, opsendt til Island, for at

ft^lges i visse Tilfælde, men i Canc. Skriv. 13. Decbr. 1800

erklæres det igjen for ikke gjældende. — Canc. Brevb, for

1787, Nr. 2110, S. 1631—163.3. - Fogtm. VI. 4, 173-174.

P. M. Saavel udi Gancelliet som og ved Hoffet ind-

lobe jævnlige Klager over. at Supplikanterne længe blive

opholdte og maae vente, inden de kan erholde Resolu-

tioner paa de af dem indgivne Memorialer; og da saa-

dant Ophold reiser sig deraf, at de over Ansogningerne

forlangte fornodne Erklæringer underliden i lang Tid

udeblive: saa, paa det H. Maj' Tjeneste med den be-

hbrige Promptilude og uden Ophold kan blive befordret,

skulde man tjenstligst have (Tit.) tilkjendegivet, at De udi

alle Sager, som blive sendte til Deres Erklæring eller

Betænkning, i det seneste 1 Uger^ fra den Dato, at Erklæ-

ring eller Betænkning fra Gancelliet bliver forlanget, haver

at indkomme med samme, og i yidrig Fald strax al

'^dberelte, hvorfore saadant ikke har kunnet skee, lige-

som De og, for at kunne efterkomme dette, have i et-

hvert Tilfælde at forelægge Underbetjenterne og Ved-

'} saaledes bestemmes Fristen for det nordenQeldske Norge,

i Nordlandene og Finmarken endog med Tilfciielse:

((Saavidt Posternes Gang det vil tillade"; for det sonden-

. fleldske Norge sættes „8 Uger"; for Fyen og Jylland „6
Uger"; i Sjæll. udenfor Khavn .,4 Uger"; forKhavn „3Uger".
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1787. kommende, hvis Oplysninger De behove at indhente,

^J""^^^'
en vis bestemt kort Tid, inden hvilken de skulle være

forbundne at meddele Dem samme, da De i Tilfælde

af Forsommelse herudi kunde ansee dem med en pas-

sende Mulki efter Omslæadighederne, som da tillige

hertil maatle indberettes. lovrigt ville (Tit.)- ifolge

Canc. Skriv, af 26. Februar 1774 behage ved Indberet-

ning af enhver verdslig Vacance, at anmelde hvad saa-

dant ledigværende Embedes Indkomster omtrent og saa-

vidt vides kan aarlig belobe sig til. Det kongelige

Danske Canceliie den 13. Oktobr. 1787.

17. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow og Biskoppen over Holum Stift, ang.

Mårstad Annex-Kirkes Nedlæggelse. Khavn den

17. Novbr. 1787. - Canc. Brevb. for 1787, Nr. 2430,

S. 1930-19315 Fogtm. VI. 4, 205.

P. M. Paa Ht. Khres hertil under 2. Martii sidsti.

afladte Skrivelse, hvorudi De har indstilt, at Maastade

Annexkirke i Hunevads Syssel, der skal være unodven-

dig og meget forfalden, maa, ligesom det allerede ved

Reskript af 17. Maji 1765 har været befalet, afskaffes,

da saavel afgangne Biskop Thorarensen som Provsten

og Stedets Præst onsker saadant, og at de denne Kii'ke

sogende 8 Gaarde derimod maalte blive henlagde: de

6 til Hovedkirken Underfelle og de andre til Thingore

Kirke, med videre: — skulde man herved tjenstligst

have Hr. Khre og D. Hoiærv. lilmeldel, at, da det af de

medfulgte Oplysninger sees, at denne Kirke er saa for-

falden, at den er ganske ubrugelig til Gudstjeneste,

uden i ret godt Veir, og at nærværende Sognebonder

have ingen Formue at bidrage Noget til Kirkehs Istand-

sættelse, ligesom vedkommende Proprietairer og Kirke-

værger heller ikke vil befatte sig dermed; saa vil med

^3 til Stiftamtmændene og Amtmændene i Danmark og Norge.
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denne Anuexkirke forholdes efter foranf5rle Reskript af 1787.

Maji 1765, da alle Vedkommende ere enige i al 17. Novbr.

^*^n ikke bohoves, og haves altsaa Intel imod, at af

Sognet henlægges de 6 Gaarde til Hovedkirken Under-

felle og de tvende nordligste, 0x1 og Bjarnestade, til

Thingore Kirke, samt at Maarstade Kirkes Qvilder hen-

fegges til bemeldte Hovedkirke Underfelle, men dens

tivrigc Inventarium eller Utensiiia til den eller de Kir-

ker i' Stiftet, som, efter D, Hoiærv. Sigelse, maatte

trænge til samme. Det kgl. Danske Cancellie den 17,

November 1787.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- 4733

vetzow og Biskop Hannes Finnsson, ang. Præ- 12. Januar,

stekaidenes Besættelse ilsland. Khavn 12.. Ja-

nuar 1788\ — Canc. Brevb. 1788, Nr. 91, 8. 74—76.

— Fogtm. "VI. 4, 251.

Saavel af Hr. Khres som D. Hoiærv'. hertil i Au-

gusli og Septbr. Maaneder f. A. indkomne Beretninger

har man erfaret de ulige Meninger, De ere af, i Hen-

seende til det ved kgl. Reskript af 11. Maji a. p. be-

falede Forslag, som af Biskoppen skal gjores paa 3 Can-

didater til hvert Præstekald paa Island, hvortil Stiftamtra.

udsteder Collation, og af hvilke denne udvælger een,

da Hr, Khr. formener, at der altid skal foreslaaes 3,

nien D. Hoiærv. derimod, at det Befalede ikkun kan

have Sted, naar der findes 3 duelige og bekvemme

kandidater at foreslaae. Men da det er en bekjendt

Sag, at der i Isiand gives adskillige saa ringe og ube-

^ydelige Kald, at næppe een, end sige flere, vil dertil

lade sig foreslaae, og berorte Reskript ikke anderledes

kan være at forstaae, end at Biskoppen, saavidt muligt,

bdr foreslaae 3 af de dueligste, som hvergang soge det

ledige Kald, og derlii kan findes eller beordres; saa

O Reskr. 2. Decbr. 1791
;
kgl. Resol. 14. Mai 1850.
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skulde man tjenstligst tilmelde Dennera, at, naar 3 Can-

didater aldeles ikke ere al udfinde til et lediet værende

Kald, bcir Menigheden af den Aarsag ikke undvære

Præst, men Kaldet besættes efter Biskoppens Forslag.

Ligeledes bcir det være D. H. ufornieent, at tilkjende-

give hvad Dem er bekjendt om enhver af de foreslagne

Candidalers Duelighed og Bekvemhed til Embedet, da

dette er Noget, som De efter det Dem anbetroede Em-

bede bedst kunde vide og indsee. uden at De derfor

kan mistænkes for selv at ville bestemme Valget. Det

kgl. Danske Cancellie den \%. Januarii 1788.

Platat ang. Creditorers Sikkrelse ved Thing-

læsninger m. v, Christiansborg 18. Januar 1788.
— Denne Plakat, hvis fuldstændige Titel er: „Plakat, angaa-

ende hvorledes en Creditor haver at forhoJde sig, som vil nyde

godt af den Ret over sin Debitor og hans Gods, som Danske

Lovs 1-24-26 og 5-3-18, samt Norske Lovs 1-22-28 og 5-3-33

tillægger ham", er ikke publiceret i Island; jevnf. Plak. 27.

Novbr. 1839, som ikke heller er udvidet til Jsland. — Siell.

Reg. 78,29»>— 31. Original-Aftryk hos Hopfiner. Qvart-Forr.

for 1788, S. 8— 11 5 Schou IX, 352-354.

15. Febr. Reskript til Stif'tbefalingsmand Levetzow

og Biskoppen i Skalholts Stift Hannes Finns-

son, ang. Ægteskabs-Sagers Paadommelsp. Chri-

stiansborg 15. Februar 1788\ — Publiceret paa

Åltliinget 1788 ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgj oreise

10. Julii s. A., trykt i Althingsbogen Nr, 6. 2, S. 12—13. —
Norske Tegn, XLIII, 182**—183. P. Pétursson Hist. Eccles.

Island. S. 157-158. Fogtm. VI. 4, 284-285.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som

du, Rammerh. Levetzow, udi Skrivelse til Vores Danske

Cancellie, som Os allerund. er bleven refereret, haver ,

forestillet, at Ægteskabs-Skilsmisse-Sager paa Vort Land

') Reskr. 2. Decbr. 1791.
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Island ere i fdrste Instanlze behandlede ved den geistr HSS.

^^S^ Re(, hvilket, du dog holder for beqvemmeligere 15. Febr.

kunde skee ved den verdslige Ret, og al der ingen fast

^^gel er, hvorledes Ægteskabssager i anden Instaniz

skal behandles: saa give Vi eder hermed lilkjende, at

efter derover indhentede Betænkninger, allern. have

fundet for godt at anordne og befale:

1) Alle Ægleskabs-Sager skal paa Vort Land Island

herefter paadciinmes af Sysselmanden, Herredsprovsten

Og to Præster, i del Herred, hvor Sagscigeren opholder

sig, og skal denne Ret tillige være bemyndiget at af-

hcire Vidner, hvilke, efter foregaaende lovlig Kald og

Varsel, skal mode for denne Ret, og der paa lovlig

Maade aflægge deres Vidnesbyrd; dog skal ingen andre

Vidner dertil være phglige, en(J de, som boe inden

samme Præstekald, men Andre der udenfor skal afhø-

res for deres Værnething, med mindre de godvillig

m5de. — 2) NaarDom af denne Ret i Sagen er afsagt,

skal Provsten indsende Doms-Acten til Stiftamtmanden

^8 Biskoppen, hvilke, omendskj(5ndt ingen af Parlerne

appellerer, skal være bemyndigede til at lade Sagen

indkomme for dem, dog alene i det Tilfælde, naar de

holde for at de Paagjeldende have connivendo sc)gt at

faae de indgaaede Ægteskaber ophævede. — 3) Naar

nogen af de Paagjeldende vil appellere en saadan Dom,

eller og Stiftamtmanden og Biskoppen skjcinne, at saa-

dan Sag skal appelleres, da skal saadan Appel skee

for den geisllige Ret, der skal beslaae af Stiftamtman-

den og Biskoppen, som begge præsidere, tillige med
tvende andre lærde Mænd, som Stiftamtmanden udvæl-

ge*', hvilken Dom da skal staae under Vores noiesteret.

~^
4) Paa Nordlandet skal Amtmanden med derværende

Riskop
i disse Sager forrette det samme som Siiftaml-

rnanden paa den anden Deel af Landet. Derefter 1

eder allerund. have at rette, og Vedkommende Sligt til

Efterretning at tilkjendegive, samt Os ellers at indbe-
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1788. relte, at I denne Befaling have bekommel. Befalende

^^'f^^
Christiansborg den 15. Februarii 1788.

7, Marts. Reskdpt til Stiftbefalingsmand Levetzow og

Biskoppen i Skalholts Stift Hannes Finnsson,

ang. Executioner af Domnie for Helligbrode.

Christiansborg 7. Marts 1788. — Publiceret paa

Althinget ved Stiftamtmand Lewetzows Bekjendtgjtirelse 10,

Juli 1788, trykt i Althingsbogen s/A. Nr. 6. 3, S. 13—14;
Norske Tegn. XLIII, 191-192. P. Pétursson Hist. Eccl.

Island. S. 158; Fogtm. VI. 4, 294,

Christian den Syvende &c. V. S B. T. Som Os allerund.

er bleven foredraget, at efter at af dig, Khre Levetzow,

i Skrivelse til Vores Danske Caneellie var bleven fore-

stillet, at Geislligheden paa Vort Land Island soger at

exlendere Forordningen af 29. Maji 1744 om Sabbathens

Helligholdelse alt for vidt, saa at de endog til Forbry-

delser imod samme henregne Reiser af Posten, Expres-

ser og Andre, i Embeds-Forretninger, samt at udlægge

Fiskegarn ohi Hellige-Dages Eftermiddag, med videre,

og angive saadant for den verdslige Ovrighed til Paa-

d5mme for Helligbrode; — haver du, i Anledning af

Vores allern. Reskript af 11. April 1781 og ifcilge be-

meldte Danske Cancellies Skrivelse til Dig af 29. Julii

1786, tilkjendegivet alle vedkommende Sysselmænd og

Repstyrer, at ingen Dom for Helligbrøde maatle nyde

Execution, fdr end den af Stiftamtmanden, som efter

Omstændighederne kan forandre slige Domme, er ble-

ven approberet; men at du. Biskop Finsen, i Skrivelse

til fornævnte Vores Danske Gancellie af 4. April f. A.

haver formeent, at Sliftamtmanden ikke var bemyndiget

til at forandre de inden Retten afsagde Domme: — saa

give Vi eder i den Anledning hermed tilkjende, al for-

anfcirle af dig Kammerherre Levetzow gjorte Foranstalt-

ning haver fundet Vores allern. Approbation. Derefter

I eder allerund. have at rette. Bfefalende &c. Chri-

stiansborg den 7. Martii 1788.
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Plakat ang. Hertngdiimmenes Species- og 1 788.

Skillemyut. Christiansborg 19. Marts I788\i£^^-
— Ikke publiceret i Island, men her optaget i Henhold til

2. Januar 1776. Emaneret igjennem Finants-Collegium.

Onginal-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1788, S. 75-77^

Schou IX, 376—378.

Plakat, angaaende at den i Hertugdciiiimeiie Sles-

vig og Holsteen indfcirende Species- og Skillemynt, og

tJe af Banken i Allona udgivende Species- Sedler ikke

niaae coursere i Kongerigerne Danmark og Norge som

Dansk-Courant.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. Da Vi

have funden for godt, ved tvende Forordninger, begge

af 29. Februarii 1788, at indfore udi Herlugdommene Sles-

vig og Holsteen, Herskabet Pinneberg, Grevskabet Ran-

zau og Staden Allona, saavel en ny Species-Mynt, be-

staaende af hele, -/s, Va, ^ 6, Via og ^44 Speciesdaler,

alle udmyntede til 9V4 Rdlr. af Marken fiin, der efter

en fastsat Agio af 25 pGt. tillige skal gjelde som Sles-

vig-Holsteensk Gourant; som og en Gourant-Skiilemynt,

nemlig Scilv Zwei Sechslings- og Kobber Ein Sechslings-

og Ein Dreylings-Slykker; saml at oprette en Species-

Bank i Vores Stad Altona, som i Overeensstemmelse

med den i Forordningen givne Forskrift er autoriseret

at udstæde Species-Sedler paa 80, 40, 20 og 8 Daler

Species, der ogsaa skal foreslille de efter ovenbenævnle

fastsatte Agio dermed forholdsmæssige Summer i Sles-

^^g-Ho'lsleensk Gourant; hvilken Speciesmynl saavel

Gourant-Skillemynten og Species-Sedlerne i Frem«
liden skal ansees, som de udi bemeldte Vore Provind-
ser alene autoriserede Penge, i Stedet for det hidindtil

der ganghare Gourant, men Vi derimod ikke ville, at
'

enten denne Species-Mynt og Species-Sedlerne for det
fiirste skal have nogen bestemt autoriseret Værd, som
Dansk-Gouranl, udi Vore Kongeriger Danmark og Norge

O Octroy 16. Pebr. 1791.
^
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1788- eller at benævnte Solv- og Kobber-Skillemynt der skal

19. Marts, have Omltib: Saa have Vi herved ikke alene for begge

Vore Kongeriger villet ophæve Vores Forordning af 2.

Januarii 1776 angaaende Danske Species Udinyntning

og Coursering, ligesom Vi ved ovenanforte Forordning

af 29, Februarii d. A. have ophævet den for Herttig-

ddmmene Slesvig og Holsteen og Cvrige dertil hcirende

Lande; men befale og allern., at hverken de ifolge af

fcirstbenævnle Forordning af 2. Januarii 1776 udmyn-

tede hele og halve Speciesdaler, eller den nu i Hertug-

dcSmmene indførende nye Species-Mynt og de af Banken

i Allona udstedende Species-Sedler skal udi Vore Kon-

geriger Danmark bg Norge have en fastsal autoriseret

Værd, som Dansk-Couranl; ligesom og, at ommeldte

S(5lv Zwei Sechslings- og Kobber Ein Sechslings- og

Ein Dreylings-Slykker Slesvig-Holsteensk Courant Skille-

mynt, der ikke skal coursere; hvorfor heller ingen af

samtlige disse Species- og Skillemynt-Sorler eller Spe

cies-Sedler udi Vore. Kasser i Danmark og Norge som

Dansk Courant skal modtages eller derfra udgives.

Imidlertid er det alle Vore Undersaatter i benævnte

Kongeriger uformeenl, i Handel og Vandel at modtage

eller udgive bemeldte Speciesmynt eller Species-Sedler,

ligesom de derom eutea efter deres Cours som Species,

eller paa anden Maade, kunne overeens komme; i hvil-

ken Henseende denne Species -Mynl ikke heller skal

være underkastet de Anordninger, som forbyde rede

Penges Udførsel, men det være Enhver tilladt samme

fra Vore Kongeriger til Vore Herlugdcimmer eller til

fremmede Steder frit og ubehindret at udføre. Thi

byde og befale Vi hermed allern. Vore Grever, Stift-

befalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Lands-

dommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Plakat

under Vores Finants-Gollegii Segl tilskikket vorder, at

ile den paa behørige Steder til Alles Efterretning slrax

lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christians-
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borg udi Vores kongelige Residents-Stad Kjbbenhavn 1788.

den 19. Martii 1788. ^^7^

Rentekammer-Skrivelse til Magistraten i Kjo- 29. Marts,

benhavn, ang. Skibsrhedernes Eedsaflæggelse tU

Erholdelse af islandsk Sopas. Khavn 29. Marts

1788. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 733.

Mægler Jacobsen har her ved Kammeret forestillet,

Magistraten holder for, at del ikke er nok at Rhe-

*ierne i de Skibe, som skal beseile Island, aflægge de-

**t?s Eed skriftlig, for at erholde de fornOdne islandske

Sbpasser. 1 den Anledning kunne vi ikke undlade al

formelde, al vel er det saa, at Plakaten nævner corpor-

hg Eed, men da skriftlig Eed er ligesaa gjeldende, som

den corporlige, naar den aflægges af bekjendtc gode

her i Byen bosiddende Mænd, saa at der ingen Tvivl

kan være om Rigligheden af deres Underskrift, og saa-

dan skriftlig Eed ogsaa antages lil derefter at faae al-

8»erske SSpasser, saa finde vi ikke, at corporlig Eed i

delte Tilfælde og under disse Omstændigheder er for-

iiiiden, men at den skriftlige kan antages. Rentekam-

meret den 29. Marts 1788.

Cancellie-Skrivelse til Stiflbefalingsmand Le- 5.

vetzow, ang. Sysselmændenes Pligt at optage

almindelige Thingsvidner nden Betaling. Khavn
^- April 1788. — Canc. Brevb. for 1788, Nr. 736,
S. 530.

^. M. Udi Skrivelse, til dot kgl. Rentekammer, som
^lerfra hertil er vorden remitteret, havur Landfoged

Magnussen paa WidOe indberettet, at Sysselmanden i

Sbndre-Mule Syssel, Jon Svendsen, vægrer sig ved at

udlevere ham, lU Bilag ved hans Regnskab, efter den
af bemeldte Kammer derudi gjorte Udsættelse, de fra

r. ».

ApriU
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1788. bemeldte Sbndre-Mule Syssel for Aaret 1780 manglende

almindelige Thingsvidner, med mindre at han for samme
bliver betalt 4 Rd. — Thi skulle man, i Anledning heraf,

og da det ved kgl. Reskripter er befalet, at disse Things-

vidner skal erhverves og folge Landfogedens Regnskab,

tjenstligst anmode Hr. Khr., at ville tilholde fornævnte

Sysselmand Svendsen, at han uden Betaling haver at

afgive til Landfoged Magnussen berOrte Thingsvidner.

Det kgl. Danske Cancellie den 5. April 1788^

5. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Forrentningen af de islandske Justits-

og Tugthus -Kassers Capitaler. Khavn 5. April

1788'. — Canc.Brevb. for 1788, Nr. 737, s. 530-531. Fogtm.

VL 4, 323- 324.

P. M. Foranlediget af Hr. Kherres hertil under

8. Martii a. p. afladte Skrivelse, hvorved De har be-

gjært, at de originale Obligationer for Jusiilz - Gassens

og Tugthusets Capitaler maalte blive Dem tilsendte, for

at ha^ve Renterne, samt derhos forespurgt, hvorledes

samme Renter skal hæves for Fremtiden, da dea oc-

troyerede Handel ophcirer, saa og hvor de Penge kan

indleveres, som igjen paa ny maatte blive paa Rente

at udsætte: — skulle man herved tjenstligst have for-

meldet, at da det kongelige Rentekammer har holdt det

risquerligt, at lade foranforte Obhgationer gaae frem

og tilbage over Vandet, saa ere de der tagne i Bevaring,

og da den bedste Maade til at faae Renterne udbetalt vil

være, at Landfogden fra Kammeret beordres forskuds-

viis at betale dem i Island, og at Beldbet, naar hans

Regning derfor til Kammeret indsendes, igjen ved den

'} Ved Rentek. Skriv. 26. April s. A, er denne Resolution

communieeret Landfogden i Island. Isl. Copieb. Ldtr. X,

Nr. 876.

^) Rentek. Skriv. 24. Mai 1788.
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kongelige Finants- Gasse -Direction foranstaltes erstattet 1788.

den kongelige Gasse, og afskrevet paa Obligationerne,

saa har bemeldte Kammer lovet derom al tillægge Land-

fogden den forniSdne Ordre
,

og iiJvrigt kan Renterne

ikke ventes modtagne i den kongelige Gasse, til atter

deraf at svare Renter, men maa udsættes paa Rente

*^Gr i Landet, i Overeensstemmelse med Forordn, af

^3. Junii 1787, dens II. Gap. 19. §. — Det kongelige

Danske Gancellie den 5. April 1788^

Rentekammer -Skrivelse til Landfoged Skuli s. Apni,

Magnusson, ang. Terminen for Jordebogs -Regn-

skabets Afslutning. Khavn 5. April 1788. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 787.

Det er her ved Kammeret anseot nbdvendigt, at

Jordebogs-Regnskaberne for Eftertiden afsluttes til elbverl

Aars Julii Maaneds Udgang, og ufeilbar indleveres til

Stiftamtmandens Attestation inden September Maaneds
Udgang; ligesom Hr. Landfogden derfor for dette Aar

vilde afslutte Deres Regnskab til Julii Maaneds Udgang,

efter den Tilstand Gassen da maalte findes i, i Hen-

seende lil Betalingerne og Restancerne af de i Regn-

skabet til fuld Indtægt for hele Aaret beregnende Ind-

komster, saa vilde De og fremdeles holde Dem denne

Ordre efterrettelig med de aarlige Regnskabers Afslut-

ning til ethvert Aars ultim. Julii og Afleverelse til Stiftet

mden næstpaafolgende September Maaneds Udgang.

Rentekammeret den 5. April mS'.

) ^^entek. Skiiv. til Handels-Realisations-Commissionen op-
S^ver Justitskassens og Tugthuskassens Capital til 5400 Rd.
^

'^^ Sk., bestaaende af 6 kongelige Obligationer, samt
Renter til ult. Juni 1788: 946 Rd. 72'A Sk. (Isl. Copieb.
Litr. X, Nr. 877).

^3 I Skrivelse til Stiftamtmand Levetzow s. D. (Copieb. sst.

Nr. 786) imadegaaes de Indvendinger, som af Stiftamt-

manden vare reiste imod denne Afslutnings -Termin for

33*
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1788. Rentekammer • Skrivelse til Landfoged Skuli
s^pni^

Magnusson, ang. Udbetaling af Jordemoderpenge.

Khavn 5. April 1788. — indholdet kundgjort paa

Althinget ved en BekjendtgjHrelse fra Landphysikus Jon Sveins-

son 19. JuH 1788, tiykt i Althingsbogen s. A. Nr, 16. — Isl.

Copieb. Litr. X, Nr. 740,"

Landphysikus har her ved Kammeret forestillet, at

Hr. Landfogden ikke vil vedblive, som hidtil, at ud-

betale lil Jordemodrene det enhver af dem kan efter

Repartitionen tilkomme af de dertil aarlig skjænkede lOO

Rd. , samt al det ikke er mueligt for ham at besbrge

disse Udbetalinger. Ved at tage denne Sag under Be-

tragtning, finde vi ikke at Udbetalingen kan skee ved

nogen bekvemmere end Hr. Landfogden; De vilde der-

for paatage Dem at besørge enhver Jordemoder udbe-

talt det hun, som foran er meldt, aarlig kan tilkomme,

samt ellers hermed forholde Dem i Overeensstemmelse

med Foranstaltningen af 7. Junii 1775. Rentekammeret

den 5. April 1788*.

Regnskabet, idet ham tilstilles Gjenpart af ovenanførte

• Ordre til Landfogden
j

ligeledes underrettes han om, at

de andre Amtmænd vare anmodede om at communieere

ham de Anmeldelser om Indbetalinger til Kassen, som

vare befalede at skulde indsendes til Amtmændene; (,og

naar det i Tiden skulde komme dertil, at Nordlandets
É

Laugthing skulde forflyttes fraOxeraa, faaer man tage under

nærmere Betragtning, hvad der i den Anledning maatte

være fomadent at foranstalte". — I Skrivelse til Amt-

mændene s. D. (Copieb. sst. Nr. 788—789) anmodes de

om at communieere Stiftamtmanden de til dem indkom-

mende Anmeldelser om Indbetalinger til Jordebogskassen

af Forpagtere og Ombudsholdere , hvilket er bragt til of-

fentlig Kundskab ved Amtmand Stephensens Bekjendt-

gjOrelse 22. Juli 1788, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 12.

4, S. 30-31.

Gjenpart heraf er under s. D. meddeelt Stiftamtmand Le-

vetzow (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 741). Ved Rentek.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- nss.

vetzow, ang. fri Jordbrug for Sysselmanden paa^^^'I^
Vestmannfierne. Khavn den 5. April 1788. —
^-fter Ansbgning fra den constituerede Sysselmand paa Vestmann-

t^eme J{5nEinkssonj og de afStiftamtm. oplyste Omstændigheder,

tillades det Sysselmanden at vælge Jorden StakkagerSi til Bo-
psel, samt at han for det fdrste fritages for at betale de 2 Rd.

8 Sk, Species, som den aarlige Afgift belfiber htiiere af denne

Gaard end af halve Gaarden Oddsta&ir, der hidtil havde været

fri Bolig for Sysselmanden. Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 743.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- s. Apni.

vetzow, ang. Indsendelse af Skiftedesignationer

fra Sysselmændene i Island. Khavn 5. April

1788. — Cancelliets Skifte-Revisions-Comptoirs Copieb. fra

1786 til 20. Septembr. 1805, Nr. 48, S. 66-57. Fogtm. VI.

4, 324.

P, M. Som Ur. Kherre i Promem. af 9. Oktbr.

f. A. haver meldet, at De har forlangt af Sysselmændene

i Amtet, at de ved hvert Aars Ende skulle indsende

til Stiftet en Extract af alle i samme Aar forefaldne

saavel [sluttede] som uslultede Skifter, hvilken Foran-

staltning De indstiller ogsaa at maatte indfores for de

(ivrige Amter i Landet; og det ansees nyttigt, at slige

Extracter
,

ligesom for Danmark og Norge er befalet,

*^gsaa fra Island aarligen tilsendes Cancelliel , for der

^t igjennemgaaes og revideres: — saa skulde man i An-

ledning heraf tjenstligst have Dennem anmodet, al ville

^-^lliolde samtlige Sysselmænd i Island herefter ved hvert
Aars Udgang at indlevere Fortegnelser saavel paa de i

samtne Aar sluttede, som de fra forrige Aaringer uslul-

Skriv. 23.Decembr. 1788 (Copieb. sst. Nr. 1303) anmodes
Stiftamtmanden om, at faie Anstalt til, at Repartitionslisten

Itan komme Landfogden tilhænde saa betimelig, at han
derefter kan besbrge Udbetalingen paa Althinget.
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1788.

5. April.

tede og aabenstaaende Skifter, og at De derhos ville

sorge for, at de saa betimeligen sora inueligt hertil

vorder indsendte, tillige med Deres Betænkning, hvad

derved maatle være al erindre. Og tilsendes Hr. Khre

de herved folgende Schemala, som De ville behage at

meddele samtlige under alle Amterne henhørende Sys-

selmænd, for at indrette oftbemeldte Skifte-Fortegnelser

paa den derudi foreskrevne Maade. Det kgl. Danske

Gancellie den 5. April 1788.

Schema, hvorefter Skifte-Designationerne bcir forfattes

A. Sluttede Skifter.

Nr.
Den

Afd6(lcs

Navn.

Aar og- Datum

iiiiar

Skiftet

be-
gyndte.

naar
sluttet.

De
Umyn-
diges

Navne,

Dert's

Alder ved
Skiftets

Begyn-
delse.

Enhver
Arvs
BelOb.

Hvor Ar-
ven fitaaer,

og imod
hvad Sik-

kerhed.

For-
myn-
dernes
Navne,

B. Usluttede Skifter.

Ur.

Procla-

matis
Publica-

tions

Datum
og naar
udl5ber;

[og ved
Geist-

lige O
naar
Naad^

sens Aar
udlOber,

Hvo In-

cassator

er, og af

hvem-
antaget,
samt om
Pengeue
til be-
stemt
Tid ere

ind-
lObne,

Om Arv-
ingerne

forlange

at Sl£lf-

tet maa
udstaae
efter

Boets
Ind-

gjeUls

laddri'

velse
irader

Skiftet.

Aur-
sagen

til

Skif--

tets

Op-
hold
over
sex

Maa-
neder.

Hvo
Arv-
inger-

ne ere,

ug de
Umyn-
diges

Alder.

Hvo
For-
myn-
derne
ere.

19. April. Rentekammer - Skrivelse til liandfoged Skuli

Magnusson, ang. Bygselbreve. Kliavn 19. April

1788. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 835.

Ihvorvel vi ikke finde det passeligl, at den Clau-
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sul, om: efter Sædvane at fåre Torv til Bessestæds 1788.

G^iard, skulde indrykkes i de til vedkommende Bonder ,7; TTT
• r. » .

-A-pnl.

1 buldbringe Syssel udslædle Bygselbreve, saa haves

dog Intet imod at Bønderne, som frivillig gjcire Stiftamt-

inanden denne Villighed, nu som tilforn vedblive samme;

^en i Anledning af en derom fra Stiftamtmanden hertil

indkommen Skrivelse maa vi have Hr. Landfogden til-

kjejidegivet, at Do har været ubefoiet til at forbyde

Bønderne det, og at lægge Hindringer derfor i Veien.

Og som ellers af den indsendte Gjenpart af de ud

stædte Bygselbreve erfares , at De til Skilningen har

indrykket den Clausul, at Vedkommende ikke uden

skjællig Aarsag maa frasige sig Gaarden eller fraflytte

den, saa maa vi have Dem tilkjendegivet, at denne Clausul-

findes aldeles upasselig og lovstridig, og at De des-

<»arsag maa udfærdige nye Bygselbreve med Udeladelse

af denne Clausul, hvilket saaledes formeldes Dem til*

Svar paa Deres Skrivelse af 8. Septbr. a. p. Rente-

kammeret den 19. April 1788 ^

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 19. Aprii.

vetzow, ang. Reykjavik Xjobstads Grund og

3 Ved Rentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 836) tilstilles

Stiftamtmand Levetzow Gjenpart af denne Skrivelse til

Landfogden, med frtlgende Tilfoielse: „saa maa vi og, i

Henseende til nogle af de fivrige Anmærkninger, det har '

behaget Hr. Kherren at gjHre ved de af Landfogden ud-

stf^dte Bygselbreve, anmærke, at den Clansul, at Opsid-

(leren skal liolde Qvildet istand, eller svare Aabod derpaa,

bolde vi for kan blive staaende, og at deri skulde ind-

^y^kes, at Bonden, foruden de specielle PHgter, skal rette

sig efter hvad der i Almindeliglied paaligger enhver Lei-

lænding, troe vi er en Clausul, der fHlger af sig selv;

at Qvitteringsbogerne bestod kun af blanke Blade ville vi

Ibrvente siden har rettet sig.".
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<788. Kirkens Qvilder. Khavn den 19. April 1788. —
19 April

Copieb. Litr. X, Nr. 847.

Efter den nærmere Oplysning det har behaget Hr.

Kherren at meddele os ved Skrivelse af 17. Oktbr. a. p.

om Gaarden Reychevigs Grund og Kirkens derpaa væ-

rende Qvilder, skulde vi ikke undlade al formelde lil

tjenstligst Gjensvar og behagelig Underretning: at vi

erc med Hr. Kherren enige i, at Gaarden Reychevigs

Udmark maa tillige, for saavidt endeel afReychevig nu

er udlagt til KjSbstæd, tilligge Kjobstæden saaledes, at

Indvaanerne i Byen maae have fælles Brugsret med de

(ivrige Lodseiere deri lil deres egen Fornødenhed. I

Hei\seende til Qvilderne ere vi og med Hr. Kherren

enige i, at de 6 af dem blive at underholde paa Jorden

Sele, og Husmands -Pladserne StuMakot, Schalhoitskot,

Golhus og Landakot, men i Henseende til de bvrige

trende levende Qvilder troe vi, at saa længe KjcSbstæ-

den ikke bliver stærkere bebygget, og Gaarden, saa-

ledes som hidtil, maa ansees at blive benyttet af een

Mand, nemlig Kjobmanden, maa denne og holde Qvil-

derne, samt deraf svare Leie som hidtil; naar derimod

Sagen ved Kj5bstædens lillagende Bebyggelse forandrer

sig, bifalde vi Hr.Kherrens Forslag om, at de af Landfog-

den hensættes paa de nærmest liggende Kongens Jorder,

hvor Qvilder maalte mangle, imod at Ihændehaveren

svarer Leien til Kirkeholderen, og at disse Qvilder saa-

ledes blive anseele istedenfor de manglende, saa længe

de der forblive. Rentekammeret den 19. April 1788.

23. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtinand lie-

vetzow, aiig. Ophor med at sende Lærlinge i

Spinding og Vævning til Danmark. Kbavn 23.

April 1788. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 856.

Da det er anseét betænkeligt, efter Foranstaltningen

af 28. Mai 1785 al hidsende flere islandske Personer
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fra Island for at lære at spinde og væve, saa have vi 1788.

Jkke kunnet undlade at tilmelde Hr. Kherren, at denne
p ' 23. April.
'^^''anslaltning til videre maa ophcire med dette Aar.

Rentekammeret den 23. April 1788 ^

Kongelig Resolntion ang. Forhfiielse af Prisen ^ Apni

Paa Falke. Christiansborg 23. April 1788. —
I Forestilling 15. April indstiller Rentekammeret, at den ved

I^esol. 23. Marts 1785 tilstaaede Forhoielse i Prisen for Falke

^iidnu maatte tilstaaes i 3 Aar, navnlig formedelst de i den

senere Tid indtraadte ForhfJielse i Kjfidpriserne. — Hentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 69, Nr. 27. — Resolutionen er

kundgjort paa Althinget ved Amtmand O, Stephensens Be-

Mendtgjerelse 22. Juli 1788, trykt i Aithingsbogen s. A. Nr. :

12, 3, S. 30.

Vi bevilge allern. at en lige forhiiiet Betaling som i de

sidst forlbbne trende Aar tiF indeværende Aars Februar-

Maaneds Udgang har ved Vores Resolution af 23. Marts

^785 været Falkefængerne lilstaaet for de Falke, som
3f dem fanges og afleveres til Forsendelse fra Island,

Ofiaa endnu forundes dem i 3 Aar, fra indeværende ^

Aars 1. Marts at regne, med iO Rd. for en graa, 16 Rd.

^or en halvhvid og 20 Rd. Courant for en heel hvid

^^Ik, iberegnet de for de tvende sidstnævnte Slags

hidtil godtgjorte Douceurer. Christiansborg Slot den

23. April 1788^

Kongelig Resolntion ang. Benyttelsen af Havne, 23. Apni

^ortfiinings • Redskaber o. s. v. ved Handelsste-

Skrivelse s. D. af samme Indhold til de andre Amtmænd

(Copieb. sst. Nr. 857—858), samt Communication til Oeco-

nomie- og Commerce-CoUegium (Copieb. sst. Nr, 859).

) Denne Resolution er meddeelt Stiftamtmand Levetzow,

samt Amtmand Olaf Stephensen og Overfalkoneermester

de la Cahnette ved Rentek. Skrivelser 3. Mai 1788 (IbL

Copieb. Litr X, Nr. 888-890).

i
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1788. derne i Island. Christiansborg 23. April 1788.

23, April. _ Resolutionen .er afgivet paa ^Forestilling af den islandske

Handels-Realisations-Commission, og communiceret Rentekam-

meret ved sammes Skrivelse 26. April 1788 (Isl. Journ. 7,

Nr, 1406). Ved Rentek. Skriv, til Stiftamtmand Levetzow og

begge Amtmændene 10. Mai 1788 (Isl. Copieb. Litr. X, Nr.

946—948) er Resolutionen meddeelt dem ^(til behagelig Under-

retning og videre almindelig Bekjendtgjorelse", samt Anmod-

ning om Amtmændenes Forslag til Bestemmelse af Leien for

Landtouge paa de forskjellige Steder. I Anledning heraf er

bemeldte Resolution kundgjort ved Bekjendtgjorelse fra Stift-

amtmand Levetzow 10. Juli 1788, trykt i Althingsbogen s, A.

Nr. 6. 4, S. 14— 15, og fra Amtmand Olaf Stephensen ved

Bekjendtgjorelse 22. Juli 1788, ogsaa trykt i Althingsb. s. A.

Nr. 12. 2, S. 29.

[Efter at den kongelige Resolution har erklæret flere Han-

delssteder overdragne til forskjellige der nævnte KjHbmænd,

bestemmes]

:

i) al de islandske Handels Kjobmænd eller andre

Handlende, som maatte blive overdraget Effecterne ved

de hidtil værende Handelssteder, derved, at de komme

i Besiddelse af disse, ikke maalle ansee sig berettigede

til at nægte Andre al beseile samme Havne, eller at

benytte sig af del der. værende Skibsieie, og heller ikke

at handle der, enten som Speculanthandlere, eller som

Bosiddende; ligesom — 2) at de heller ikke paa de

Havne, hvor Skibe ikke kunne ligge uden ved Land-

touge, maae nægte Fremmede al benytte sig af disse,

med de dertil horende Jernringe, oniendskjcindt samme

under Inventariet kunde være dem overdragne som'

Eiendom, imod at de, som benylte sig af samme, svare

Eieren deraf en billig Leie, hvilken efter Ovrighedens

indhentende Forslag bliver at bestemme ^ — 3) al de

ikke maa vægre sig ved, paa den i Plakaten af 18.

Augusti 1786 og Forordn, af 13. Junii 1787 allerede

bestemte Maade, at lade Fremmede benytte sig til Fiske-

') Rentek. Skriv. 13. Juni 17895 Plak, 28. Decbr 1836 $ 11.
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virkning af de dertil bekvemme Pladser, som kunde 1788.

henh5re under de dem overdraene Handelssteder. — "^^TT^^TT
.. ° 23. April.

*J At Ovrigheden skulde tilholdes alvorligen at paasee,

^t Fremmede, som beseile Havnene, ikke paa disse

^ller andre Maader blive lagt nogen Hinder i Veien.

Christiansborg den 23. Aprilis 1788.

Cancellie-Skrivelse til Biskop Hannes Finnsson, 26. April.

^ng. en Kirkes Bygning ved Hjælp af Ligning

paa Stiftets Kirker- Khavn 26. April 1788. —
Canc. Brevb. for 1788, Nr. 891, S. 642.

P, M. Som Deres Hoiærv. under 6. August 1787

har indberettet, at Kirken paa Ore ved Skottelsfjord

[= Eyri vib Skutilsfjorb] er af Kjobmand Jens Larsen

Busch bleven opbygget af Tommer, Stok paa Stok, og

det med saadan Menage, at.Kirken alene nu er skyldig

112 Rd. paa sin Bygning og ovrige I«landsælle]se, som

Kjbbmand Busch nu begjærer sig refunderet: — saa

skulde man, efter Deres derhos gjorte Forslag, og efter

at herom er corresponderet med del kongelige Rente-

kammer, tjenstlig tilmelde Dennem, at de 80 Rd. af

disse 112 Rd. kan lignes paa de formuende Kirker i

Schalholts Stifl, efter derover af Dem forfattet Kepar-

^ition; men hvad de ovrige 32 Rd. angnaer, da, som

Kirken mueligen siden kan have haft noizle Indkomster,

saa kunde de veh om ikke ganske, saa <log for endeel

^ller om nogen kort Tid, deraf udredes. Del kongelige

danske Cancellie den ^26. April 1788.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- 26. Aprii,

vetzow, ang. Afgiftsfrihed for Kjobstædgrnnde.

Khavn 26. April 1788. — Publiceret i Udtog paa

Althinget ved Stiftamtmand Levetzows BekjeudtgjOrelse 8. Juli

^'''89, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 25. 3, S. 42. — Canc.

Brevb. for 1788, Nr. 889, S. 641.

P. M. Den kongelige islandske Handels-Realisations-



5S4 Gang. Skuit. amg. Ejobstædgrunde.

1788. Commission har udi indkommen Forestilling andraget,

^TT'V*^'^ at ved Realisationen af Handelens Huse i Island moder
26. April.

den Omstændighed, at Grunden paa de fleste Steder,

som af vedlagde Nota erfares, tilhorer enten Beneficiariis

eller Proprietairer, til hvilke en aarlig Afgift deraf hidtil

er bleverf svaret; — og, da denne Afgift ikke er be-

stemt til nogen vis Tid, saa staaer det i Biernes Vilkaar

at ophæve Accordten efter Behag, og forhciie Afgiften,

naar de finde for godt. Derved see de nye Acqui-

renter af Husene sig udsatte for de ubilligste Fordrin-

ger, som gjerne kunde drives saa h(iit_, at Bygningerne

tabte ganske for dem deres Værdie- Man skulde der-

for tjenstligst anmode Hr. Kherre, at ville ved Mellem-

handling med vedkommende Eiere soge at bringe det

derhen, at den Grund , som den kongelige Handel paa

disse Steder hidtil har haft i Brug, maatle for bestan-

dig blive f(>lgagtig med Husene, enten imod en billig

Kj5besumma, eller imod en for alle Gange fastsat aarlig

Afgift, som det ikke maalte staae til Eieren at kunne

lorh()ie, da det kongelige Kentekammer fra dets Side

ikke har Noget imod, at al Faastand om Afgift frafaldes,

saavidt Husene staae paa Kongens Grund. Det kongei.

Danske Gancellie den 26. April 1788.

80. April. Kongelig Resolution ang. Lon for Sysselman-

den paa Vestmannfierne. Christiansborg 30. April

1788. — Rentek. Norske Relat. og Resol Prot. 69, Nr. 35.

Vi beskikke allern. herved, saavel som ved hos-

feigende af Os unilerskrevne Bestalling, indbenævnte

Jon Erichsen, der, som conslituerei, efter Vores Resolu-

tion af 9. August 1786, forretter Sysselmands-Tjenesten

i Vestmannoe Syssel, til at være virkelig Sysselmand i

bemeldte Syssel med aarlig L5n 57 Rd. 48 Sk.* — Og

Q den Sysselmanden forhen tillagte Douceur af Handelen

40 Rd. aarlig, skulde herefter bortfalde.

V
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bevilge Vi tillige allern., at den for ham udfærdigede 1788.

Bestalling maa ham gratis forundes, saa at sammes "^^'^"^tj'

indlosnings -Gebyhrer. 12 Rd. 55 Sk., i vedkommende

Regnskaber blive at tage til Afgang. Christiansborg

Slot den 30. April 1788 ^

Kongelig Resolution ang Udgifter ved Skole- so. Apni.

'rygningerne i Reykjavik. Christiansborg 30.

April 1788. I Forestilling 22. April bemærker Rente-

kammeret, at de ved kgl. Resol. 15. April 1785 til Skolens

og Bispevaaningens Opforelse i Reykjavik bevilgede 3300 Rd,

(Biskoppen 1200 Rd., Rektor og Conrektor hver 350 Rd. og

Skolehuset 1600 Rd.) havde viist sig at være ganske utilstræk«

kelige. Bekostningerne alene ved Skolebygningen vare nemlig

stegne saa meget, især ved at Fragten, som kun havde været

heregnet til 3—400 Rd., havde Itibct op til 1505 Rd., at det

Hele vilde antages at lObe op .til 8238 Rd. 48 Sk., eller 1638

Rd. 48 Sk. mere end de calculerede 1600 Rd. , hvilken Diffe-

rence nu indstilles bevilget. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

^ot. 69, Nr. 31.

Vi tillade allern., at indbemeldte Sum, 1638 Rd.

48 Sk., som deels efter indkomne Regninger allerede

er medgaaet, deels, efter ohngefæhrlig Beregning, endnu

vil medgaae til en ny Skolebygning paa Reykevig i Is-

land, mere, end do dertil forud anslagne og ved Vores

Resolution af 15. April 1785 bevilgede 1600 Rd., maa,

*"^Uige med nysmeldte 1600 Rd. af Vores Kasse udbe-

*'ales og godtgjbres den islandske Handel, som for disse

Summer, tilsammen af Bel()b 3,238. Rd. 48 Sk. staaer

* forskud; og corresponderes med Vort Finance-Gollegio

denne Fordgelse i Omkostningerne til bemeldte

Skolebygning. Christiansborg Slot den 30. Apri! 1788-.

O communiceret Stiftamtmand Levetzow, Landfogden i Island

SkuU Magnusson, Finants-Kasse-Directionen og Sysselmand

Jon Eiriksson ved Rentek. Skriv. 6. Mai 1788 (Isl. Copieb.

Litr. X, Nr. 907- 910).
*) Resolutionens Indhold er communiceret Finants- Kasse-
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1788. Ny Fnndation og Anordning for Kjfibenhavns

Universitet. Christiansborg 7. Mai 1788. —
Siell. Reg. for 1788 og 1789, 78, 179*'—217. Original-Aftryk

hos Htipfiher. Qvart-Forr. for 1788, S. 83— 151 5 Schou IX,

385-441.

Vi Christian den Sj-vende &c. G. A. V.: —
III. Gap. Om de Eæamina, der holdes ved Universu

tetet: — 2) Exaraea Artium skal holdes tvende

Gange om Aaret, fdrend de her ovenfor anordnede

tvende Cursus Leclionum begynde, altsaa engang de

sidste i i Dage i April, og anden Gang de sidste 14

Dage i Oktober Maaned, da samtlige Skoler til en af

disse Tider skal sende de Disciple, som ere dimitterede,

hvilke, ligesom og alle, der af privat Information ved

denne offentlige Prbve vil antages, ved Universitetet i

rette Tid skal indfinde og forud anmelde sig, paa det

ingen Forhaling eller Uorden i de academiske Arbeider

derved skulde foraarsages. Foruden de her foresalte

Tider, i hvilke denne hele Prove med Censur og In-

scription biir være tilendebragt, skal ingen Examen

Artium eller saakaldet Depositz holdes. Dog, om nogle fra

Island og Færoe om Efteraaret skulde ankomme noget

sildigere, end den fornævnte Tid, da skal det for dem
alene være tilladt, hvis de strax vil fremstille sig til

Examen, al de paa en egen Dag kan prOves og der-

efter inscriberes; men, hvis de ikke strax dertil melde og

stille sig, da skal de bie, indtil Examen lejen bliver holdt i

April Maaned, hvor de da ogsaa bcir fremstille sig, hvis

de vil nyde godt af det dem allern. forundte Privile-

gio til Communitetet og Regentzen.

IV. Gap. Om de sidste eller Embeds-Eæamina i Sær-

deleshed: II) Efterat saaledes den theologiske

Examen baade ved skriftlige og mundtlige Sp6rgsmaale

Directionen og Finants-Collegium ved Rentek. Skrivelser

10. Mai 1788 (Isl. Cppieb. Litr. X, Nr. 944—945).
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hvergang er endt, skal Candidati ogsaa udarbeide og

bolde deres Dimis- eller PrOve - Prædiken , for hvilken

Pligt ingen, der i Tiden altraaer et Præste-Embede,

skal befries. Kun hvad Islænderne angaaer, naar

disse ikke soge Befordring uden i deres Fædreneland,

skal det være nok, al de fremlægge en skreven Dansk

Prdve-Prædiken. — Givet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores kongelige Residents-Stad Kjo-

benhavn, den 7. Maji 1788.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- lo. Mai.

vetzow, ang. Delinqupnters Transport og Omkost-

ninger. Kliavu 10. Mai 1788^ — Publiceret paa

Althinget ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjerelse 11. Juli

1788, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 6. 1, S. 10—12. — Canc,

Brevb. for 1788, Nr. 975, S. 680-681. Fogtm. VL 4, 349-

351. — Ved ,,Reskr. 10. Mai 1788", som M. Stephensen an-

fører i hans Dissertatio S. 84, ang. Delinquent-Omkostningers

Ligning, maa udentvivl menes denne Cancellie-Skrivelse.

P. M. Da Hr. Kherre udi Prom. af 6. Martii a. p.

hertil har meldet, at fordi der i Island ingen fuldkom-

men Bestemmelse har været, hvorledes og af hvem

Arrestantere bor transporteres, har tildeels disse faaei

Anledning til at bortromme, og tildeels har der om
Transporten været forskjellige Meninger, ved det man

har troet snart at Almuen, og snart at Sysselmændene,

som Sagefalds Forpagtere, vare dem, som Transporten

paalaae; — saa skulde man, i Anledning af Hr. Khres

*^erhos gjorle Forslag, og .paa det herudi kan haves en

^Wndelig Hegel, herved tjenstligst have Dennem til-

"aeldet:

1) at paagrebne Misdædere, Tugthus -Forbrydere

R<5mningsmænd , samt Arrestanter i Almindelighed,

O Reskr. 17. April 1789^ Canc. Skriv. 11. Juli 1818^ jevnf.

Reskr. 26. Juh 1808.
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1788. bbr transporteres af Almuen, nemlig af B6nder paa de

10. Mai. ved Veien beleiligst liggende Gaarde, imod forholds-
"* ^^"^

mæssig Erstatning af de ovrige Bdnder i Sysselet, dog

de Arrestanter undtague, som Sysselmændene have at

sende til Laugthinget, hvis Transport, ifolge med Arrest-

holdet, vedkommende Sysselmænd ved egne Folk selv

b5r besttrge, ligesom og slige Arrestanters Transport

fra Laugthinget bar forblive paa Sysselmændenes Reg-

ning; og hvad de Arrestantere angaaer, som ere r5mte

fra Tugthuset, da vil disses Paagribelse og Transport

blive for Tugthusels Regning, hvorhos i Henseende til

Transporten for Losgjængere, som skal til Tugthuset,

den ved Fundatsen af 3. Marlii 1784 anbefalede Erstat-

ning af del Syssel, hvor cn saadan Person i de sidste

2 Aar for den længste og meste Tid har opholdt sig,

kan, siden denne Erstalningsmaade skal have megen

Vanskelighed og Tidsspilde i Fillge med sig, bortfalde,

og denne Transport blive for Almuens Regning, især

siden Reskriptet af H. April 1781 befaler, at den, der

huser Lbsgjængere eller Andre, skal bode Rd. for

hver Uge, hvilket, naar det overholdes, forraeentlig vil

gjbre den attraaede Virkning. ~ !i) Disse af Almuen

transporterende Arrestanter bor fcires, ikke fra Gaard

lil Gaard, men fra Sogn til Sogn, imellem Repstyrer og

Repstyrer, med bagbundne Hænder og forsynede med

fornbden Folgevagt, og ifald nogen Arrestant undviger

de Vagthavende, biir disse ansees med Penge- eller

Tugthus-Straf efter Omstændighederne, hvad enten Und-

vigelsen er skeel af Uforsigtighed eller med fri Villie.

— 3) De af Almuen, som forrette denne Arrestant-

Flytning, kan derfor lillægges 32 Sk. for en Thing-

manneleid for hver Arrestant, eller i Forhold dertil

hvor Veien ikke er saa lang, og paa det disse Flyt-

ningspenge, hvilke Bbnderne, der have forrettet Flyt-

ningen, skal opgive for Sysselmanden, bekræftede af

Repstyrerne, for det afvigte Aar, kan blive saa meget
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mindre trykkende ved al lignes paa flere, skal BelSbet

reparteres paa hele Amtet, efter enhver Bondes L5se-

gods-Tiende-Hundrede, som for Ligningen tages til Grund,

dog at de, som ikke tiende af mere end eet Hundrede,

fra denne Udgift befries, og hvad der da bliver af

enhver Bonde at svare indcasseres af Sysselmændene

paa næste Mandtalsthing under paafolgende Execution,

og igjen paa samme Thing udbetales til de B5nder,

som have forrettet Transporten, saaledes at den hele

Sag for det forlobne Aar kan være afgjort ved det

næst paafulgte Mandtalsthing. Det kongelige Danske

Gancellie don 10. Maji 1788.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- lo. Mai

vetzow og Biskoppen i Skalholts Stift, Hannes

Finnsson, ang. Erstatoing af Kirke • Clvilder.

Khavn 10. Mai 1788. — Canc. Brevb. for 1788, Nr.

976, S. 681.

P. M. 1 Anledning af den fra Enken Oluf Kitlils-

datler (== Ketilsd.) af Hlidarfot udi Borgefjords Syssel

indkomne og med Hr. Khres og D. Hiliærv Erklæringer

d. d. 15. August og 3. Septbr. a. p. forsynede Ansøg-

ning, at de ved hendes Fratrædelse fra Gaarden Bay

Bær i Borgarfir&i) manglende 5 Qvilder maatte, med
den halve Leie, erstattes af de 70 Rd., hun formener

sig at komme tilgode hos Stedets Kirke for dens Op-

byggelse, eller af de indsamlede Gollectpenge: — skulde

njan herved tjenstligst have Dennem tilmeldet, at vel

paalaae det hende og hendes afdode Mand at holde

Kirken vedlige, siden de oppebar dons Indkomster,

^en da hun, ved at fratræde Gaarden, ikke,, ved frem-

deles at hæve disse Indkomster til Godtgjorelse for de

anvendte Bekostninger, kan nyde godt af at den saa-

ledes er istandsat, at ingen Reparations-Udgifter for det

^tirste forefalde, hvilken Fordeel tilflyder nuværende
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4788. Eier, saa finder man det billigt, at hun faaer Erstatning

^^"^^^ af denne for hvad hun ved Understtgning befindes vir-

kelig at komme tilgode hos Kirken; og hvad angaaer

Hjelp af Gollectpengene, da, siden Qvilderne kan ansees

at være faldne ved Virkningen af den i Vestre-Skapte-

fjelds Syssel udbrudte Vulkan, og Collecten er bevilget

for dem, som ved samme have lidt, saa synes hun at

kunde have Adgang dertil, hvilket at bestemme, saavel

som hvor stor Hjelp hun kan forundes, man dog over-

lader til Hr. Khres Eragtning. Del kgl. Danske Gancellie

den 10. Maji 1788.

17. Mai. Cancellie - Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen og Stiftprovst Thorkel Olafsson,

ang. Gjenindsættelse af Qvilderne paa Holnm

Bispestols Godser. Khavn 17. Mai 1788. —
Rubrum i Canc. Brevb. for 1788, Nr. 1028, S. 701

^
Concepten

blandt „Cancelliets Breve 1788. Mai", men ikke indfttrt i Brevb.

P. M. Forsaa>^idt Hr. Amlm. og Hr. Provst udi

Prom. af 23. Septbr. sidsti. har, til at oprette Qvilderne

paa Holum Bispestol, uden at opdrive Priserne paa

Qvæg i Landet, foreslaael, at bver Leilænding paa Bi-

spestolens Gods skulde af sine egne opynglende Crea-

ture indsætte paa sin Jord Va, 1 eller 2 Qvilder efter

Omstændighederne^, imod derfor at nyde den hbieste

') Efter Biskop Arne Thorarensens Indberetning til Cancelliet

22. Septbr. 1786 om Bispestolens Tilstand, i Sammenlig-

ning med den Tid da Separations-Akterne bleve forfattede

(1767), var Afgang i Indtægter beregnet saaledes:

Paa Skole - Oeconomiens Gods: Afgang i Landskylder

40 Hdr. 91 Al. å 4 Rd. 24 Sk. Cour. = 173 Bd. 22 Sk.

AfgangiQvilder882y6å90Sk. Cour. = 826 Rd. 27 Sk.

Paa Biskoppens Mensalgods : Afgang i

Landskylder 15 Hdr. 65 Al. å 4 Rd.

24 Sk. Cour. pr. Hundrede ....,.= 66 Rd, 5 Sk.

Afgang i Qvilder 101 Ve å 90 Sk. Cour. = 95 Rd. 45 Sk^

Den hele Afgang i Bispestolens Indtægt. 1161 Rd. 3 Sk.
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lovmæssige Betaling: — skulde mau herved tjenstlig

have Dennem tilmeldet, at man herimod saa meget

mindre finder Noget at erindre, som Leilændingerne

ellers, formedelst Mangelen af Bispestolens Qvilder,

have Adgang tii at holde flere af deres -egne Greature

paa Jorden, end dem kunde tilkomme, naar Bispesto-

lens Qvilder vare ved Magt, og ville De altsaa ifOlge

heraf behage at foranstalte det Fornodne. Det kongl.

Danske Gaucellie den 17. Maji 1788.

Kongelig Resolution ang. Lon for Commis-

sairen ved de skalholtske Godsers Salg. Chri-

stiansborg 21. Mai 1788^ - I Rentek. ForestilUng

20. Mai bemærkes, at ifblge kgl. ResoL 15. April 1785 var

Copiist Magnus Stephensen sendt til Island som kongl. Com-
missair ved Salget af Skalholts Bispestols Godser, og fik for

denne Reise 400 Rd. — Han kom tilbage mod Slutningen af

Åaret 1785. Derpaa blev Foitsættelsen af Salget udsat, i For-

ventning af et heldigere Udfald, indtil Åaret 1788, og da den

samme Commissair nu skulde opsendes igjen, havde han an-

draget paa at erholde 400 Rd. ogsaa for denne Reise, uagtet

der ved Resol. 15. April 1785 kun vare tilstaaede 600 Rd. for

to Reiser, hvilket Rentek. og havde tilstaaet ham. ~ Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 69, Nr. 43.

Vi approbere allern. iadbemeldte Vort Rentekam-

mers ForaQSlaltning, hvorefter Copiist Stephansen til

den ham i indeværende Aar befalede Reise til Island,

for at fortsætte Auctionerne over Skalholts Bispestols

Gods, er af Vores Kasse bleven udbetalt 400 Rd. —
Og maa benævnte Stephansen gives Haab om at nyde

®Q passende Douceur af Vores Kasse, naar bemeldte
batn overdragne Forretninger ere tilendebragte. Chri-

stiansborg Slot den 21. Maji 4788^

Fomden Bogtrykkenet, som forhen var vurderet til 200 Rd.
Croner eller 212 Rd 48 Sk., men kunde nu ikke drives.

') kgl. Resol. 13. April 1791.

D Communicatidn til Vice-Llunicatio'n til Vice-Laugmand Magnus Stephensen i

34*
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^'''ss. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli
24. Mai.

Magnusson, ang. Rentebetalingen af Jnstits- og

Tugthus-Kassens Midler. Kliavn 24. Mai 1788^
— Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1027.

Ved Correspondence imellem det kongel. Danske

Cancellie og dette Kammer er det bleven afgjort, at

Renterne af den islandske Justice-Casses og Tugthusets

i den kongelige Kasse efter kongelige Obligationer

indestaaende Capitaler, belbbende tilsammen 5400 Rd,

IV2 Sk., skai udbetales af Jordebogs-Gassen; men da

man ikke kan gjcire Regning paa, at Jordebogs-Gassen

er istand til at udbetale Renterne til ult. Junii a. c,

belobende, efter de forskjellige Obligationers Data, til

946 Rd. 72 V2 Sk., saa bliver dette Belob oversendt til

Stiftamtmanden med Postskibet, som er herfra anmodet

at tilstille Dem sin Qvittering, som De ville indsende

her til Kammeret, hvorimod De ville beregne Bel()bet

til Indtægt i Deres Jordebogs-Regnskab for indeværende

Aar, som et Forskud af den kongelige Zahl-Cassa, og

igjen til Udgift, som en Betaling til samme Gassa, imod

at den indsendte Stiftamtmandens Qvittering paaberaa-

bes, og denne vores Ordre in Originali fremlægges.

For Fremtiden ville De aarlig'til hvert Aars ult. Junii

af Jordebogs-Gassen udbetale Renterne af denne Gapi-

tal, med 216 Rd., imod Stiftamtmandens Qvittering,

som hertil indsendes, da Beli3bet skal derimod passere

til Udgift i Deres aarlige Regnskaber, imod at den ind-

sendte Qvittering og denne vores Ordre paaberaabes.

Rentekammeret den S4, Maji 1788^

Rentek. Skriv. 3. Juni 1788 Gsl. Copieb. Litr. X, Nr,

1140), samt til Finants-Kasse-Directionen s. D. (Copieb.

sst. Nr. 1139).

O jevnf. Canc. Skriv. 5. April 1788.

^3 Rentek. Skriv, til Stiftamtmand Levetzow af s. D. melder

ham denne Foranstaltning, idet der vedfbies Gjenpart af

ovenataaende Skrivelse (Isl. Copieb. sst. Nr. 1026),
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Kongelig Resolution ang. Udlæg af Gaarden ^"^ss.

Asar i Skaptafells Syssel til Beneficium. Chri-

Stiansborg 28. Mai 1788. — I Rentekammerets Fore-

stilling 13. Mai berettes, at Stiftamtmanden og Biskoppen i

Skalholt havde andraget, at Præstegaarden Ostre-Aase (=Asar -

eystri) i "Vester-Skaptafells Syssel havde lidt meget ved Vulkan-

Udbrudet 1783, og som Falge deraf var Præstekaldet, der for-

hen var blandt de ringeste, nu blevet saa meget forværret, at

Ingen vilde scige det. Den i Kaldet ansatte Præst var flygtet

bort ved Udbrudet af "Vulkanen, og siden havde Kaldet staaet

ledigt. Men for at Menigheden ikke længer skulde undvære

Præst, foreslaaer Stiftamtmanden og Biskoppen, at Gaarden

Yttre-Åase [=Åsar ytrij, som laa tæt ved den odelagte Præste-

gaard, men nu hfcirte under Thykkvabæ Kloster, maatte blive

udlagt til Præstegaard, tillige med den af Collecten dei-til hen-

lagte Besætnings- og Bygnings -Hjelp 50 Rd., hvilket Rente-

kammeret bifalder, ligesom og at dertil henlægges et Stykke

Land, som forhen havde tilhcirt en ved Vulkanen odelagt

Jord^ ved Navn Næs. — Rentek. Norske Relat. og ResoL

Prot. 69, Nr. 44. — Resolutionen er trykt, i en saadan Form
at man maatte antage den for et Reskript, i P. Péturss. Hist,

Eccl. Island. S. 158—159.

Til Præstegaarden Ostre-Aase i Vester- Skaptefells

Syssel i Island, hvis Jorder ved den sammesteds i Aaret

1783 udbrudte Vulkan have taget betydelig Skade, ville

Vi allern. skjænke og henlægge Gaarden Ytlre-Aase,

der i Jordebogen er ansat for 1 Huudr. 60 Al. Land-

skyld og 2 Qvilder, tillige med et Stykke Udmarks-Jord,

Næs kaldet, imod at Forpagterne af Tyckebay Kloster,

hvorunder Gaarden Yttre-Aase er henlagt, nyde Godt-

gjdrelse eller Afslag i Klosterets Forpagtnings-Afgift for

Leien af den eller de Qvilder, som nu haves ved be-

meldte Gaard, samt for -/a af Gaardens Landskyld, med
i Rd. t4 Sk. aarlig; dog at denne God*tgj(5reIse elier

Afslag i Afgiften bortfalder, naar Klosteret kommer til

ny Forpagtning. Christiansborg Slot den 28. Maji 1788^

O Communication til Stiftamtmand Levetzow i Rentek Skriv.

3. juni,1788. (Ish Copieb. Litr. X, Nr. 1141).
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1*788. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

31. Mai, vetzow, ang. Forholdet imellem Landfogdens og

Sysselmandens Embeder. Khavn 31. Mai 1788..
— Canc. Brevb. for 1788, Nr. 1121, S. 734.

P. M. 1 Anledning af en fra Hr. Khre under 27.

Seplbr. 1787 til det kgl. Rentekammer og derfra hertil

remitteret Skrivelse med Bilager, hvorved de have be-

sværet sig over Landfogden Skule Magnusen, fordi han

• har undslaaet sig for al holde Forhtir angaaende et

Fruentimmer, navnlig Ellen Stephensdoller, som skal

have hængt sig selv: — skulde man tjenstligst tilmelde

Dennem, at det tilkommer Sysselmanden og ikke Land-

fogeden al optage Forhorer i Delinquent-Sager, denne

derimod, efter Forordn, af 19. August 1735, Art. 6, at

fremme Actionen og de dertil hcirende Oplysninger,

hvortil Landfogden og, efter hans til Dennem af 15.

Septbr. e. a. afladte Skrivelse, ei har været uvillig i

denne Sag. Man seer derfore ikke, at nogen Aarsag

er forhaanden, hvorfore han skulde under Tiltale, Det

kongelige Danske Gancellie den 31. Maji 1788.

31. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, angaaende Præmie for Lodser i Island.

Khavn 31. Mai 1788. — Kundgjort paa Althinget ved

Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgj frelse 10. Juli 1788, trykt

i Ålthingsbogen s. A. Nr. 6. 5-2, S. 15-16^ ligeledes i Amt-

mand S, Thorarensens BekjendtgjcSrelse 17. Juli 1788, trykt i

samme Althingsbog, Nr. 7, S. 18— 19. — Isl. Copieb. Litr.

X, Nr. 1085.

For at fremmede Skippere, som komme til Island,

ikke skal Ibbe Fare ved at beseile en og anden Havn,

helst i Fjordene Brede- og Faxefjorden, er det, til saa

meget mere at opmuntre Fremmede til at vove deres

Skibe og Gods paa et for dem hidtil ubekjendt Farvand,

- anseet tjenligt, paa forventende kongehg allern. Appro-

bation, at udsætte ved offentlig BekjendtgjOrelse, for
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det forste i to Aar, en Præmie af 2 til 3 Rd. for den

Lods, som for Arats-Ovrigheden beviser med vedkom-

mende Skippers Attest at være kommen omboi'd til
-

ham 1 Miil fra Landet. Denne Foranstaltning maa vi

tjenstligst have Hr. Khren anmodet at ville foranstalte

almindelig bekjendtgjortj saaledes, at Hr. Khren, saavidt

Sonder-Amtet vedkommer, modtager Attesterne og ind-

sender dem hertil, da derefter skal blive fciiet An-

stalt til Præmiernes Udbetaling. Rentekammeret den

31. Maj i 1788^

Rentekammer-Plakat ang. nogle Berigtigelser 3i. Mai

i Jordebogen over Skalholt Bispestols Godser.

Khavh 31. Mai 1788. — Denne Piakat haves kun

trykt som Original paa Islandsk paa et Halvark, ved Foran-

staltning af Commissarius ved de Skalholtske Godsers Salg,

Vice-Laugmand Magnus Stephensen, ifolge given Bemyndigelse

i Rentekammer-Skrivelse 31. Mai 1788 (Isl. Copieb. Litr. X,

Nr. 1075), hvor ogsaa yderligere Forholdsregler gives, i An-

ledning af Forespbrgseler fra bemeldte Commissarius^. — Dansk

i Rentek. Norske Exped. Prot. 16, 65—66.

Auglysing. Hans kondnglegu Majp.sU til Danmerk-

ur og Noregs p. p'. Deputeradir og CommiHeradir i

Renlukammer Gollegio, gjbrum vitanlegt: ah ])avel ver

erum \>av um aS raun komnir, a& i jarSabokmai yfir

O Ligelydende Skrivelse, mut. niut., er s. D. afgaaet til begge

Amtmændene. Copieb. sst. Nr. 1086—10875 Communica-

tion til Handels-Realisations-Commissionen s. D., Copieb.

sst. Nr. 1088.

^) De Punkter, som indeholdes i Rentekammerets Skrivelse,

ere følgende: 1) Specification sendes over de Gaarde,

hvorpaa de i 1785 gjorte Auctionsbud vare approberede

og Skjbder udstedte; 2} Sal-^- af Jorden Stad i Grindavik

udsættes
5 3) Rettelser til den trykte Jordebog publiceres

ved en Plakat, som Commissarius anmodes om at besbrge

trykt
5 4) om Filialkirkers Salg henvises til Reskr. 30.

Juni 17865 5) [om de af Biskoppen og Oeconomus ind-



536 Plak. ang. T)E skalholtske Godser.

n88. Skålholts biskupssl6Is fasfeignir, sem åsamt skilmålun-

31. Mai, um , mel hverjum |)elta g6ts verbur selt, var å prent
'

litgefin år'ib 1785, finnast ymislegar villur; })vi kunngjorast

satte private Qvilder var afgjort ved kgl. Resolution [=
Reskr. 9, Juni 1786], at de antages for den kongelige

Kasses Regning for 4 Rd. Croner, men saaledes, at Intet

udbetales, men Belrtbet beregnes som Afdrag i Biskoppens

og Oeconomus' eventuelle Qvilde-Ånsvar ; det overlades til

Commissarius og Stiftamtmandenj at udfinde Maaden, hvor-

paa bedst bliver at bestemme : hvilke og hvor mange disse

Qvilder ere^ 6) at Fortegnelser over Qvildeme paa Bispe-

stolens Gods forlanges af Sysselmændene, hver for sit

Syssel, afgivne til Commissarius, attesterede afvedkommende

Amtmand; 7) paa Qvildeme antages ringere Bud end 6

Rd,, men ikke under 4 Rd. Croher pr. Qvildej 8) Land-

fogden modtager Betalingen for det solgte Godsj 9) i

Sommeren 1788 holdes kun Auction over Godserne i Rang-

arvalla, Arnes, Gullbringu, Kjosarj BorgarQords og Myra
Sysseler; 10) ringere Bud end 6 Rd. pr. Hdr. kunne vel

antages paa Approbation, men i saadanne Tilfælde har

Commissarius noie at indbeiette Aarsagerne; 11) de for-

haanden værende Exx. af den trykte Jordebog oversendes
j

123 Blanquetter til Auctions-Plakateme overdrages til Com-
missarius at besorge trykte; 13) kan en Sysselmand for-

medelst lovlig Forfald ikke mfide ved Auctioneme, antager

Commissarius i hans Sted en duelig Mand til at fore Pro-

tocollen, mod billig Betaling af vedkommende Sysselmand
5

14) Commissarius behover kun at indsende Extract af

Auctions-Protocollen over hvad der er passeret, samt en

udførligere Relation, men behover ikke personlig at reise

tilKhavn, og kan beholde Protocollen hos sig indtil videre
5

15) paa Grund af Stiftamtmandens Fraværelse bortfalder

§ 17 i hans Instruction, saa at han bemyndiges til at de-

cidere alene i de der nævnte Tilfælde; 16) J Henseende

til de Jorder, som formedelst Mageskifte ere urettelig an-

farte, eller formedelst Elvebrud
,

Fjeldskred, Flyvesand

o. s. V. ikke svare den Landskyld, hvorfor de ei e anfcirte

i Jordebogen", kan ^^Gaardenes Dyrhed i den trykte Jor-

debog nedsættes til det rette Forhold mod Landskylden,

naar denne er urigtig bleven angiven i samme Jordebog" j

17) Auctions-Conditionerne forblive idvrigt uforanderlige.
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hérmef) eptirfylgiandi réttmgar { åminnztri jar&abok, til 1788.

leifearvisis vib auctioairnar, sem eptir konvinglegri allra- 81- Mai.

uåbugustu skipan skulu haldast å nefndu jar&a-gotsi:

i Bjarnaness-umboSi åtli biskupssl6llinQ auk annars:

Ne&ri-Fj5r&,

J)6risdal håifan,

Efri-Fj6r&, og

Kelduholt.

Undir Bjarnanes liggur Me&alfell.

i SkambeinslaSa-umbobi er Åvhær af og i ey&i.

i F16a-umbo&i: fyrir Hraunger&i eru Laugardælir;

fyrir Hjålmholt eru: aj Sy&ri-Grof i Villmgahoits

fjingsékn; b) |)6roddslaBir ytri i Bakkarholts

J)ings6kn og c) Riftiin samasta&ar;

å Préarsholti liggr eint6mis iskylda, og

i Hreppa-umbobi: å Efra-Langholti f sama måta,

i Tångna-umbobi: Otblib méb Stokkholti gefur f land-

skuld 2 hundruS.

i Hamra-umboSi : Sl6ra-Borg er ei biskups-sléls eign.

I Oives-unibo&i: Kolferja ebur Kirkjuferja,

I Heyness-umbobi : fyrir Hur?)arbak hålfl eru Refstalir.

I Austfjorbum; Grfmsla&ir hålfir;

Breibavafe hålft;

— De fleste af disse Punkter (med Udeladelse af § 1 og

11, samt Forandring i Nummerfolgen og i Redaktionen

af nogle af selve Punkterne ere communicerede Stiftamt-

mand Levetzow ved Rentek. Skriv. 3. Juni 1788 (Copieb.

Litr. X, Nr. 1127). Ved Skrivelse til alle tre Amtmænd
(Copieb. sst. Nr. 1128—1130) paalægges dem at indhente

hos Sysselmændene Fortegnelser over Qvildeme paa Bi-

spestolens Godser. — I Anledning af Rentekammerets fdrst-

anfcirte Skrivelse (især § 12) er Auctions-Plakat udf2pr-

diget af Magnus Stephensen, og haves trykt paa et Halv-

Ark, dat. .jKaupmannahfifti {)ann 29da Maji 1788", deri

berammes Auctions-Stederne, samt Dagene for Auctionemes

Afholdelse i de nævnte Sysseler^ den 24. Julii til 3. S.eptbr.

inclusive i det samme Aar.
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1788. Slublar hålfir; '
*

31. Mai. Partur dr Papey, elur 60 ålna iskylda;

Mo&rudalur å Fjalli.

A Strcindum: i stabinn fyrir hålft Arnes er {)ar einiingis

60 ålna iskylda.

Eplir J^essari auglysingu verla ofanskrifafear jarbir og

iskyldur hér eptir vi& auction uppbobnar, og, ef nægileg

boB fåsl, tilslegnar })eim hæstbj6&andi. En utn eybi- og

skemmdar jar&ir, af hverra landskuldum, eptir Iciglega

gjcirfear démaraårei&ir, fyrrum er fellt, geta lysthafandi

fengi& frekari skyrslu viS aucfionirnar bjå commissario,

og eins um skilmålana, me& hverjum t)ær mega seljast.

Rentukammerib ^am 31. Maji 1788.

Plakat, ang. nogle Rettelser i den ti7kte Jordebog

over Skalholts Bispestols Jordegods.

Hans kongel. Maj' til Danmark og Norge p. p. De-

puterede og Tilforordnede udi Reiitekammer-GoUegio,

Gjcire vitterligt: at som det er befundet, al i den Aar

1785 ved Trykken udgivne Jordebog over Skalholts

Bispestols Jordegods skal være indlobne adskillige Feil,

saa blive f(5lgende Rettelser i bemeldte Jordebog her-

ved bekjendtgjorte, til Efterretning ved de paa Godset

if(3lge kongelig alierh. Befaling holdende Auctioner;

I Bjarnanes Ombud eiede Bispestolen blandt andre Gaarde

:

Nedri-Fjord,

den halve Thorisdal,

Efri-Fj()rd og
,

- Kelduholl.

Under Bjarnanes ligger Medalfell.

I Skambeinstada Ombud er Arbær forlængst odelagt.

I Floa Ombud: i Steden for Hraungerdi er Laugardælir;

i Steden forHjalmholt er: a) Sydri-Grof

i Villiogaholls Thinglaug; b) Thorodd-

stadir ytri i Bakkarholts Thinglaug, og

c) Riftun, ibidem.
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1 Floa Ombud: paa Hroarsholt hæfter alene en aarlig

Afgift eller Servitus, og i ligeMaade:

i Hreppa Ombud, paa Gaarden Efra-Langholt.

I Tunge Ombud: Uthlid med Stokkholt, giver i Land-

skyld 2 Hundr.

I Hamra Ombud: Stora -Borg tilhcirer ikke Bispestolen.

I Heynes Ombud : i Steden for halv Hurdarbak ere

Refstadir.

I OstQordene: halve Grimstadir,

halvt Breidavad,

halve Studlar,

en Part af PapS, eller 60 Alens aarlig

Afgift.

Mddrudalur å Fjalli.

I Strande Syssel: i Steden for halvt Arnæs er aarlig

Afgift af denne Gaard til 60 Alen.

Herefter blive disse Jorder og Servitules i sin Tid

ved offentlig Auction opbudne, og, om antageligt Bud

skeer, de Hoistbydende lilslagne. Men om cide og for-

dærvede Gaarde, hvis Landskyld ved lovformelige judi-

ciale Forretninger forhen ere nedsatte, kunne Lystha-

vende vente at erholde nærmere Underretning ved

Auktionerne hos Commissarius, saavel som om de Con-

ditioner, med hvilke saadanne Gaarde kunne ventes

bortsolgte. Rentekammeret den 31. Maji 1788.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand lic- 3- Juni

vetzow, ang. Beregning af Landskylden paa Bi-

spestolens Gods i Grindavik. Khavn 3. Juni

1788. — IsL Copieb. Litr. X, Nr. 1100.

At det efter Hr. Khrens Skrivelse af 30. JuUi a. p.

til videre have sit Forblivende ved, at Leilændin-

gernes Landskyld paa Schalholts Bispestols Gods i

Grindevigs Distrikt beregnes til 90 Sk. pr. Væt, det

skulde vi ikke undlade at formelde Hr. Khren til Ijenst-
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1788. ligst Gjensvar og videre Bekjendtgjorelse for Vedkom-

^^^"j^^ mende. Rentekammeret den 3. Junii 1788\

11. Juni. Sportel-Reglement for Rettens og andre pn-

blique Betjente i Norge. Christiansborg 11. Juni

1788-. — Ikke publiceret i Island og erklæret som ikke

gjældende der, see Reskr. 1. Juni 1790 og Canc. Skriv. 7.

Mai 1791. — Norske Reg. 52, 178-201. Original-Aftryk

hosHtipffner. Qvart-Forr. for 1788, S. 167—204; Schou IX,

460—490.

20. Juni. Reskript til det kongelige Videnskabers Sel-

_ skab, ang. Instrumenter og Lon for Observator

i Island. Christiansborg den 20. Juni 1788. —
Siell. Tegn. for Aarene 1788—1790 (LXXXXIII), fol. 134.

Fogtm. VI. 4, 369.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Som Os

allerund. er bleven refereret, at det paa Wardcihus

Fæstning hidtil værende Observatorium nu indgaaer,

som der ikke længere niidvendig: saa give Vi eder

hermed lilkjende, at Vi, i Anledning af Eders til Vores

Danske Ganceliie under 19. April sidsll. afladte Skri-

velse med derhos fulgte Forslag fra Os elskel. Thomas

Bugge &c. aliern. ville have bevilget, at Observator

Rasmus Lievog paa Vort Land Island, som ikkuns har

100 Rd., samt ved Duehghed og Flid har gjort sig for-,

tjent, maa tillægges de 100 Rd., som Observator paa

O i flere Breve af s. D. (Copieb. sst. Nr. 1099, 1101—1103

og 1 106) erklærer Rentekammeret, saavel med Hensyn til

Afgiften af Næs Kirkes Jorder, som af de kongel. Godser

i Guldbringe Syssel og Amarstappens Ombud, at Fiske-

Landskyld, som ikke ydes in natura, skal ydes efter kgl.

Resol. 29. Julii 1779 med 1 Va Rd. Croner, eller 1 Rd.

57 Sk. Courant pr. Væt.

*3 see Sportel -Reglement for Rettens Recente i Island 10.

Septbr. 1830.
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WardShus har hafl, samt at ham, siden der paa bemeldte

Island ikke findes noget andet Instrument til Middagens

Bestemmelse end det forhen her paa Observatorio væ-

rende Rota meridiana, som nu næsten skal være alde-

les ubrugeligt, maa sendes et nyt Transit - Instrument

paa 3 Fod, hvis Bekostning, 100 Rigsdaler, maa tages

af de norske Auctions-Penge; hvorhos Vi og allern. ville

have tilladt, at der af de fra Wardohus nedkommende

Instrumenter maa til Island udtages hvad der kunde

behoves, og som især formodes at være en tre Fods

Qvadrant, en Dollonds Kikkert og et Uhr. Derefter I

eder allerund. have al rette og Vedkommende Sligt til

Efterretning at lilkjendegive. Befalende &o. Gbrisli-

ansborg den 20. Junii 1788.

\

Reglement, udg. af Amtmand St. Thorarensen, Juli

for Benyttelsen og Vedligeholdelsen af Broen over

Jfikulsaaen i Mula Syssel. MoSruvalla Kloster

1. Juli 1788^ — Approberet af Kongen som gjeldende

indtil videre for 2 Anr, ved kgl, Resol. 15. August 1787 fovenf.

S. 4873, og ifelge deraf publiceret og tiykt i Althingsbogen

1788, Nr. 7. 3, S. 19-23. Paa Amtmandens til Rentekam-

meret indsendte Forslag har staaet Datum 18. August 1786.

Bbglement og Anordning for den opbygte nye Bro

paa Jdkulsaaen inden Norder-Mule Syssel.

Da Broen paa Jokulsaaen er nu af Nyt med ansee-

lige Bekostninger bleven opbygl og sat i en bedre

Stand end den nogensinde tilforn haver været, saa at

man endog med al tænkelig Vished kan formode, at

denne Bro kunde i paafolgende 150—200 Aar, eller

længere, endnu vare og bhve brugelig, naar den ikke,

som i de fremfarne Tider, kommer til at mangle for-

nciden Oppasning, Vedligeholdelse og Tilsyn: saa, saa-

vel i denne Betragtning, som og til at faae oprettet en

'3 Rentek. Skriv. 13. Septbr. 1791 og 10, Septbr. 1831
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1788. Fond eller T.assa, ved Hjelp af hvilken Broens Opbyggelse

1. Juli. igjen af Nyt kunde i Eftertiden bestrides, udenetplud-

seligt Paalæg eller nogen folelig Byrde for Amtet, be-

fales og anordnes efterfølgende Poster:

.i) For Passage over Broen bcir Alle og Enhver af

de Reisende erlægge Bropenge, saaledes:

for een Mand gaaende i Sk,

— Mand med Ridehest 3 —
— Hest med Klov 3 —
— hver Icis Hest 2 —
— Stude og Koer over 2 Aar, å Stk 2 —
— — under 2 Aar, — . . . • 1 —
— een Hoppe med Fol uden Mand eller Klciv . 3 —
— 1 Faer med Lam 1 —
— 1 Ged med Killing 1 -

— hver 4 Sikr. voxne Geder eller Faar uden Lam 2 —
— under 4 Stkr., å Stk 1

—
Og bcir denne Brotaxt, til de Reisendes Efterretning,

bestandig findes opslaaen ved Broen, paa de Tider af

Aaret, som Overfart over samme varer. — 2) For at

erlægge disse Bropenge fritages de geistlige og verds-

lige Betjente, naar de i Embedsforretninger behove at

lage over Broen, saa og de Sognefolk, som tage Veien

lige til og fra deres rette Sognekirke paa Helligedage. Lige-

som og Indbyggerne af Kirkebais Sogn, eller i de saa-

kaldede Boigder: Tungen og Hiiden, samt Beboerne af

Gaarden Gil inden Hofteigs Kirkesogn, i Betragtning af,

at de i Særdeleshed oftere end Andre ansees at være

nodsagede til at reise over Broen, og en fuld Brotolds

Erlæggelse derfor kunde blive dem mere følelig, skaa-

nes for at erlægge fuld Brotold, og i dets Sted ikkun

betale det Halve af de, efter Foranforte, fastsatte Bro-

penge. — 3) Til Oppasning ved Broen, med at lukke

op for de Reisende og tage imod Bropengene, biir

Stedets Sysselmand antage en tro og beqvem Mand,

for en ham derfor, paa vedkommende Amtmands Ap-

probation, accorderende Betaling, eller og, om det skulde

r
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falde mindre bekosteligt for Indretningen, skal om denne 1788.

Oppasning ved Broen accorderes med Opsidderen paa 1. Juli.

den ved Broen nærmest liggende Gaard Fossvcillum,

dersom det ikke kunde 6ndes gjorligt, hvilket dog helst

Onskes, at oprydde til Beboelse et Bol tæt ved Bro-

stedet, hvis Beboer da beqvemmest og for mindst Hyre

kunde overtage Bro-Oppasningen. l(3vrigl skal denne

Bro-Oppassers Pligt fornemmelig blive: a) at være til-

stede ved Broen saa ofte og tii de Tider, den for de

Reisende behbver at oplukkes; — b) modtage de fast-

satte Bropenge af de Reisende; — c) holde over disse,

og de Bropenge, som af dem betales, en rigtig Dag-

bog; — d) aflægge til Stedels Sysselmand ved hvert

Aars Udgang en fuldstændig Regning over de aarlig

indkomne Bropenge, hvilken Regning skal bilægges med

den holdende Dagbog, da Brovogteren og, tillige med

Regningen, ved Aarets Udgang har at levere til Syssel-

manden den Beholdning af Bropengene, som Brovogte-
"

ren, efter sin Regning, maatte indesidde med, efter at

han i samme har godtgjort sig den ham aarlig accor-

derede L'6n ;
— e) bor Brovogteren overhoved iagttage

og hoide over vedborlig Orden, i Hensigt til de Rei-

sendes Overfart over Broen, og især paasee, at den

ingen Skade eller Overlast bliver tilfoiet af de Reisende,

enten ved at lade for mange Heste jevnsides og paa

engang fare paa Broen, hvorved dens Rækværk og Be-

klædning kunne uden Fornddenhed beskadiges, eller

paa nogen anden Maade, da Brovogteren, om de Rei-

sende utilbdrhg skulde handle herimod, strax skal an-

give dem for Stedets Sysselmand, og bor alle de Sager

og Disputer, som maatte tilfalde og reise sig af Over-

^ai't paa Broen, naar de ere uf Polilie- Sagers Natur,

strax paa en summarisk Maade og uden Appel afgjcires

og paakjendes af Stedels Sysselmand. — 4) Naar de

Reisende ikke havde Penge, eller currente Vare med, til

strax at clarere Brololden, bor de, til Sikkerhed for

samme, sætte i Borgen, og Brovogteren have Magt til
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i 788. at tage saa meget af deres medhavende Tcii, som den

""7^ erlæggende Brotold fuldkommen kan svare, hvilket T5i

skal staae disse Reisende til Indlosning i del hoiesle i

3 Maaneder, men i anden Fald efter den Tid være hen-

faldet til Bro- Kassen, og sælges samme til Bedste. —
5) Naar Elven om Hosten er tilfrossen, og Farten over

Broen ophorer, skal Porten paa Broen bestandig være

tillukket, til Isen igjen om Foraaret borttiJer af Elven,

og Broporten igjen til Overfart maatte aabnes, da Bro-

vogteren og strax skal indfinde sig, for at ligge og

forblive ved Broen, alt saalænge en liden Gaard, efter

foranforte i). Art., ikke kan opryddes til Bopæl for ham

sammesteds. — 6) Efter at Sysselmanden aarlig, efter

foregaaende 3. Art. , haver erholdet Brovogterens Reg-

ning, og samme af ham er revideret og confereret med

Dagbogen, bor Sysselmanden selv aarlig aflægge til

Amtmanden en Regning for Bro -Kassen og dens Til-

stand, hvilken Regning skal bilægges med Brovogterens

aarlige Regning over Brotolden, ligesom Bro-Kassen og

skal blive under Sysselmandens Forvaring, indtil den

i Tiden kunde opvoxe til den Summa, at dens Frugt-

bringelse, eller Udsættelse paa Rente, kunde sees

gjcirlig. — 7) Med Bromanden, at han opfylder sin Pligt

som Brovogter, saavel som og al Broen med Ulbbrlig

Reparation , efter Forncidenhcd , især med forsvarlig

Tjæring hvert tredie Aar, holdes vedlige, tillige med det

dertil anskaffede Inventarium, b5r Stedets Svsselmand

iOvrigt have den nærmeste Opsigt og Tilsyn, og for de

til Broens Vedligeholdelse gaaende Omkostninger, de

Aar samme behoves,' aflægge nciiagtig Regning i sine

til vedkommende Amtmand aarlig indgivende Regninger

over Bro-Kassens Tilstand. — Modrevalle Kloster den

1. Julii 1788.

16. Juli. Kongelig Resolution ang. Frihed for Vinter-

Havnepenge i Kjobenhavn for Skibe <il og fra
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Island. Cliristiansborg den 16. Juli 1788i. — 1788.

I Forestilling 18. Juni bemærker det Vestindisk - Guineiske J^J^
Rente- og General-Toldkammer, at i Plak. 18. August '1786

§ 8 bleve Skibene til og fra Island for det første i 20 Aar

fritagne for Lastepenge i indenlandske Havne. Disse Laste-

penge var to Slags : de ordinaire Lastepenge, eller Havnetolden,

og Accise-Lastepengene, og for begge disse maatte Fntagelsen

være gj ældende; men for KjObenhavn var endnu en Afgift

paabuden ved Toldforordningens 27. Cap. 3, § , af de Skibe,

som overvintre i Stadens Havne 5 disse kaldtes Vinterhavne-

penge og oppebåres efter Lastdrægtigheden med 4 Sk. pr.

Læst. — Da det ansaaes tvivlsomt, om denne Afgift hcirte

under dem , hvorfor de til og fra Island gaaende Skibe vare

fritagne, havde Toldkammeret indhentet Rentekammerets Be-

tænkning, og vare begge enige i den Mening, at Fritagelsen

ogsaa gjaldt denne Afgift, da den forrige kgl. Handels Skibe ikke

betalte den, og det maatte antages, at den kgl. Handels Friheder

vare overdragne de private Handlende. General-Toldkam-

merets Danske Forestilhnger og Resolutioner for 1788, Nr. 52.

Vi viile ailernaad., at de ved Toldforordningens

27. Cap. 3. Art. paabudne Vinter - Havnepenge maae

være indbegrebne under de Lastepenge, hvorfor Skibene

til og fra Island ved Vores Plakat af 18. August 1786

ere til en Tid blevne befriede. Christiansborg Slot

den 16. Julii 1788.

Forordning ang. Embedsmssnds Indskud i den 4. August.

almindelige Enkekasse. Christiansborg 4. August

1788^. — Publiceret paa Althinget 1789 og Rubrum trykt

i Althingsbogen s. A. Nr. 24, S. 37. SieU. Reg. 78, Sil^—
354. Original-Aftryk hos Hapflher. Qvart-Forr. for 1788,

S. 245—261 5 Schou IX, 528—545.

Forordning, at civile, geistlige og de ved begge

kongelige Militair-Elater foruden Officerer ansatte Be-

Rentek. Skriv. 27. Mai 1815.

^) Canc. Gire. 18. Oktbr, 1823^ jevnf. Canc. Skriv. 10. Okt.

1789.

1
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1788. tjente, og Enhver, som nyder Pension elier Vartpenge

4. August, af den kongelige Kasse, skulle være forbundne til, f(5r

end deres Giftermaal, at gjore et efter deres Embeds-

Indkomster, Pension eller Varlpenge, bestemt Indskud

i den almindelige Enke-Kasse, til hvis Betaling skal til-

slaaes dem rum Tid og i fornddent Fald UnderstSttelse

af Post-Pensions-Kassen.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vore Forfædre have taget i Betragtning, at Statens Tjenere

ikke i Almindelighed kunne Idnnes og aflægges saaledes,

at de af det dem Tillagte kunne spare og oplægge saa

meget, at deres Hustruer, ifald de dem overleve, deraf

kunne have deres nddtorftige Ophold, og, om de have

uforsorgede Born, dermed bestride Bekostningerne til

deres Underholdning og Opdragelse
,
og de i denne

Betragtning deels have henlagt det aarlige Overskud

af de danske og tydske ridende Posters Indtægter til

en Pensions -Fond for afdode uformuende Betjentes

trængende Enker og uforsorgede fader- og moderlcise

Born, saavel som for saadanne Betjente, der formedelst

Alderdom eller Svaghed ei længere kunde tjene, deels

oprettet en imod Undergang og Tab for de til Enke-

Pension deraf Berettigede ved kgl. Garanti betrygget

Enke -Kasse, hvoraf de Beljente, som formaaede det,

ved Indskud i samme selv kunde forsikkre deres Hu-

struer en til tarvelig Udkomme tilstrækkelig eragtel

aarlig Enkepension : saa have Vi og med lige lauds-

faderlig Omhu været betænkt paa, ved udgangne An-

ordninger at give begge disse vigtige Stiftelser en

saadan bestemt og varig Indretning, at enhver Embeds-

mand eller Betjent, som er i Stand dertil, kan ved

Indskud i Enkekassen efter hans Evne og Leilighed,

enten paa een Gang eller i flere Terminer, sætte sin

Hustru i Sikkerhed imod Trang, eller forskaffe hende

mere rigelig Udkomme i hendes muelige Enkestand, og

den' Uformuende være forvisset om Vor landsfaderligt*

Omsorg for hans efterlevende Enke og B5rn. Men,

i
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da en langvarig Erfaring har viist, at, uagtet den Vore 1788.
E

Civil- og ved begge Militair Etater foruden Officererne 4. Autist,

ansatte Betjente ved Forordningen af 16. Julii 1745 og

den almindelige Enkekasses Fundation af 30. August

1775 dens 4. § tillagte Befaling og Advarsel, ikkun faa

af dem lade sig være magtpaaliggende ved Indskud i

denne Kasse selv at scirge for deres Hustruers Tarv i

disses muelige Enkestand, endog naar de dertil ere

formuende nok, skjondt de ei kan vente at efterlade

saa megen Formue, at den efterlevende Enke deraf

alene kunde have sit Ophold, og Vi desaarsag besværes

med saa mange Ansogninger om Enkepensioner, at

Post-Pensions-Kassens aarlige Indtægt ikke strækker til

deres Udredelse oa dens ovrige Boslemmolso ofter

Fundationen, med mindre Pensionerne deraf tihlelos de

Trængende i saa smaae Portioner, al de til virkelig

Trangs Afhjelpelse efter Hensigten maae ansees util-

strækkelige: saa have Vi endvidere været betænkt paa,

hvorledes for Eftertiden maatte forebygges, at ikke de

Formuende og de, som ei for Uformuende kan ansees,

endskjbndt de ere uberettigede at paabyrde Posl-Pen-

sions-Kassen deres Enkers Pensionering, fremdeles ved

at tilsidesætte eller forsomme den deres Hustruer skyl-

dende Forsorg, og saaledes al sætte dem i den Nodven-

dighed at henvende sig til Os med Ansogning om Pen-

sion, skulde berove de mindre Formuendes eller ganske

Uformuendes Enker og Born den Understcitlelse af Post-

Pensions -Kassen , som de alene have Adgang til, og

tillige paadrage Vores Finantskasse den samme uved-

kommende Byrde, ei alene at pensionere alle for Al-

derdoms og Svagheds Skyld afgaaende Betjente, men
og, formedelst Post-Pensions-Kassens Utilstrækkelighed,

aarlig at udrede betydelige Summer til Enker og Bom.
— Til den Endfe have Vi fundet for tzodt ved folaende

Anordning paa den ene Side at igjentage og nærmere
bestemme de forhen udgangne Befalinger om Vore

ovenmeldte Betjentes Deeltagelse i den forrige Land-

86«
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1788. Militair-Etatens, men nuværende almindelige Enkekasse,

4, August, samt ved tilstrækkelige Midler at forsikkre Os om deres

vedborlige Efterlevelse og Overholdelse, og paa den

anden Side saavel i Almindelighed at forunde dem den

mueligste Lettelse, ved, efter Enhvers aarlige Indkomme

at bestemme det Indskud, han har at gjcire i denne

Kasse, og ved at tilstaae saa rum en Tid til Betalingen,

at ikkun aarlig i visse Aar en i Forhold til Indkom-

sterne liden Sum bliver at udrede, som i Særdeleshed

i de Tilfælde, da det befindes at være Nogen enten

ganske umueligt, eller efter hans Forfatning meget van-

skeligt, at udrede denne aarlig forncidne Sum, at for-

unde ham Understottelse af Post-Pensions-Kassen til ved

Enkekassen at kunne forsikkre sin Hustru en saadan

Enkepension, som Vi i ethvert Tilfælde maalte finde

tilstrækkelig til at betrygge hende imod virkelig Trang

og Mangel, i Fdlge af hvilken Indretning Post-Pensions-

Kassens Bestemmelse, for saavidt denne ved dens Fun-

dation har sigtet tii Understottelse for afdede Betjentes

trængende Enker, stedse bliver den samme, men dens

Anvendelse til denne Hensigt med Tiden vil forandres

derhen, at Enkerne ikke umiddelbar af samme vil blive

forundt Pension, men Mændene, ved at forunde dem

Understøttelse, naar de beviislig dertil trænge, sæltes i

Stand til selv at forsikkre deres Hustruer en lil tarvelig

Udkomme tilstrækkelig Enkepension. Thi byde og be-

fale Vi allern., som folger:

<) Enhver nuværende eller tilkommende civil,

geistlig, eller i en af Vore Militair-Reglements foruden

Officererne anfcirt Betjent, som har Vores Bestalling eller

Confirmation paa sit Embede, hvad enten han nyder

staaende Lon alene, eller alene andre aarlige Indkom-

ster, som hans Embede eller Betjening ere tillagte, eller

begge Dele, og uden Hensigt til om den staaende Lon

umiddelbar af Vores Kasse, eller af en anden dertil

henlagt Fond udredes, saa og Enhver, som med Vart-

penge eller Pension af Os er eller i Fremtiden bliver
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benaadet, skal herefter, naar, og saa ofte han vil træde 1788.

i Ægtestand, forinden han lader sig vie, gjore Indskud 4. August,

i den almindelige Enkekasse for hans tilkommende Hu-

stru efter den Bestemmelse, som denne Vores Forord-

ning i det Efterfolgende indeholder, med mindre han

var at regne iblandt dem, som ved næstfølgende 2. §

derfor blive fritagne. Ifdlge heraf forbydes samtlige

Præster, under Straf af 100 Rd. hver Gang til Post-

Pensions-Kassen, al vie nogen saadan Betjent, Pensionist

eller Vartpenge nydende, forinden denne enten har be-

hbrigen legitimeret sig at henhøre til dem, som ved

næstfølgende 2. § ere undtagne fra denne almindelige v

Befaling, eller til Beviis om at have opfyldt den, fore-

viist det fra DirecUonen for den almindelige Enkekasse

erholdte sædvanlige Receptionsbevlis, eller og et Beviis

fra Kassens Bogholder under Directionens Segl, at han

til Kassen har erlagt det Paabudne, eller gjort saadan

Rigtighed, al Directionens Receptionsbevlis vil blive for

ham udfærdiget. Dog skal det endnu i ni Maaneder

fra denne Forordnings Dato af være Præsterne tilladt

at vie de sig imidlertid Meldende, om de end ikke til-

veiebragte denne befalede Legitimation og Bevilslighed;

og træder saaledes ovenstaaende Forbud ikke i Kraft,

forend efter bemeldte ni Maaneders Forlob. Hvad an-

gaaer saadanne Betjente, som endnu ikke have nogen'

Indkomme, da staaer det dem vel frit at gifte sig, uden

i Forveien al have gjort Indskud i den almindelige

Enkekasse; men saasnart de komme til at nyde Ind-

komster, paaligger det dem at gjore Indskud efter det,

som her anordnes. — 2) Fra denne almindelige Be-

faling undtages Følgende: a) De Mænd, hyis Hustruer

allerede udi deres forrige Enkestand have nydt Pension

af Land-Militair-Elalens eller den almindelige Enkekasse,

og følgelig efter sidstbemeldte ,Kasses Fundation af

30. August 1775, dens 13. §, iajen erholde den samme
I*ension, naar de paany blive Enker; — b) De, hvis

Enker af Grevskaber, Baronier, Stamgodser eller Fidel-

I
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1788. commis-Capitaler eller og af ct Legat, eller noget inden-

4. August, eller udenlandsk Institut have en sikkerPension eller aarlig

Indkomme at vente ; — c) De, som ved deres Giftermaal

til Directionen for Post-Pensions-Kassen indlevere et af dem

eller tredie Mand, saasom deres Uikommende Sviger-

fader, udstedt lovgyldigt og behbrig thinglyst Document,

hvorefter Konen, naar hun bliver ogsaalænge hun erEnke,

med Vished har at nyde saa meget i Rente af en udsat

Kapital eller i aarlig Indtægt af en fast Eieodom, som

den Indleverende ellers efter næstfølgende 3. § burde

forsikkre hende af Enkekassen; og skal dette Document,

imod at Vedkommende derfor gives behbrigt Beviis,

forblive i Directionens Forvaring, eller paa et andet

sikkert Sted nedlægges
,

og ellers efter Omstændig-

hederne paa bedste Alaade forekommes, at med Capi-

talen eller det faste Gods, hvoraf Konen tilkommer

bemeldte Renter eller aarlige Indtægt, saalænge hun

lever i Ægteskab med samme Mand, eller som Enke

efter ham
,

ingen mod denne Bestemmelse stridende

Forandring, endog med hendes Minde, kan foretages; —
d) De, som have været, for nærværende Tid ere, eller

herefter blive ansatte i noget Embede i den forhen

storfyrstelige Andeel af Vort Hertugdoni Holsten
,

og

fblgelig ere blevne, eller blive pligtige at concurrere

til den Kielske Enkekasse, omendskjbndt dem siden

maatle af Os være forundt eller herefter forundes no-

gen Betjening udenfor samme, saasom de endog i dette

Tilfælde, i Henseende til deres vedvarende Forpligtelse

at concurrere til den Kielske Enkekasse , ved Vores

Resolution af 20. Januarii 1 776 allerede ere fritagne

fra at gjore Indskud i den almindelige Enkekasse; —
e) Alle geisdigc Beljenie, hvis Koner enten af Embedet,

eller af en værende Enkekasse, som Manden er pligtig

at tiltræde, eller af begge, ved den efter 10. § anstil-

lende Undersbgning. befindes at have en sikker og

hidtil for tilstrækkelig anseet Enkepension at vente,

dog under det udtrykkelige ,Vilkaar, at ingen af des-



r

For. ang. Indskod i Enkekassen. 551

lige geistlige Betjentes Enker, hvis Mænd paa Grund n88.

af, at den ommeldte Pension hidtil er anseet for til- 4. August,

strækkelie. fritaaes fra ved Indskud i Enkekassen at

see den forbget, nogensinde skal have Adgang til at

nyde Pension af Post-Pensions-Kassen, undtagen alene

i det Tilfælde, naar tvende Enker ere ved eet Embede,

. og det, som af Embedet til Enkepension afgives, for

dem begge kan ansees utilstrækkeligt, eller alene til-

kommer den ældre, i hvilket Fald dem begge, for saa-

vidt Pensionen ved Deling bliver utilstrækkelig for hver,

eller den yngre skal være forbeholden Adgang at s(5ge

og efter Befindende at nyde Understøttelse af Post-

Pensions-Kassen, saalænge de begge leve i Enkestand.

Derfore advares enhver af deslige Betjente, som selv

maatte finde den Enkepension, hans Hustru har ivenle,

utilstrækkelig, i Tide ved Indskud i Enkekassen at for-

hdie den til det Belob, som han anseer (ilstrækkeligt

;

— f) De som have fyldt deres 60. Aar, og saaledes

ved den almindelige Enkekasse efter dens Fundation

ei maae antages, hvis Enker derfore, naar de befindes

trængende, skal have Adgang til Pensions Nydelse af

^ Postkassen. Icivrigt skal de, som formedelst deres Hel-

breds BeskaflFenhed ikke kan erholde den ved den

almindelige Enkekasses Fundation foreskrevne Sundheds-

Attest, alligevel med saadan Sundheds-Attest, som deres

sædvanlise Læge finder at kunne meddele dem. melde

sig ved Enkekassen, og i samme gjore det bestemfe

Indskud, da Vi have befalet, at den storre Fare, som

Enkekassen ved deslige Interessenter paalager sig imod

dens Fundation , skal være for Post-Pensions-Kassens

Regning, og hvad Tab deraf maatte reise sig, efter

derover holden Bigtighed, Enkekassen af denne er-

stattes. — 3) Det Indskud i den almindelige Enkekasse,

som Enhver, der efter de tvende foreeaaende §§ er

pligtig at forsikkre sin Hustru en Enkepension, bor,

naar han vil træde i Ægtestand, i Forveien gj(5re, skal

.paa den i iO, § nærmere foreskrevne Maade een Gan2
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1788. for alle bestemmes, efter de til ethvert Embede eller

4. Åugiist. Betjening henlagte saavel uvisse som visse Indkomsters

aarlige Belob, ligesom det, de, der nyde Pension eller

Varlpenge, have at gjore efter den dem i Pension eller

Vartpenge tillagte aarlige Summa, og det saaledes: at

den, der har 200 Rd. aariig, eller derunder, skal ind-

skyde et heelt Aars Belcib, og den, hvis aarlige Ind-

komme overstiger 200 Rd. , skal være pligtig foruden

den Summa af 200 Rd. endnu at indskyde saa meget,

som de to Trediedele af det, han aariig har over 200

Rd., belobe sig til, dog ikke mere, end til 400 Rdlrs.

Pension udfordres. Men da denne Vores Anordning

alene har til Oiemed at see Enkernes virkelige Trang

afhjulpen, og Vi ikke ville udvide Mændenes Forpligtelse

til videre, end at sdrge derfor, saa skal i det Tilfælde,

at formedelst Forholdet iraellem Mandens og Konens

Alder den Pension, som imod det fastsatte Indskud

kunde erlanges, belcib sig til mere, end en Fenitedeel

af Mandens aarlige Embeds-lndkomster, Enhver, som

har gjort saa stort Indskud, at hans Kone har en Femte-

deef af hans Indkomsters Belob at vente, ansees at

have opfyldt sin.Pligt og ikke være forbunden til videre.

Og paa det derimod de, som have Evne og Viliie til

at forskaffe deres Hustruer en deres Embeds-Indkomme

mere proportioneret storre Enkepension, end 400 Rd.,

som den storsLe, den almindelige Enkekasse maa paa-

tage sig, maalte dertil have Leilighed, saa tillade Yi

allern., at hvo som har saa store Embeds-lndkomster,

at for et Aars hele Belcib efter Enkekassens Indskuds-

Tabel kunde erholdes storre Enkepension, end 400 Rd.

aariig, maa forsikkre hans Enke samme, kun at den ikke

overgaaer den fjerde Part af det, Embeds-Indkomsterne be-

lobesigtil. Men da Vi ikkeville,atEnkekassenmaapaatage

sig storre Risico, end ved dens seneste Indretning er

bragt under Beregning, saa skal over det, som i des-

lige Tilfælde ved samme modtages mere i Indskud, end

L



For. ang. Indskud i Enkekassen. 553

til 400 Rdlrs Pension, saavel som over det, der siden 1788.

i aariig Enkepension efter saadant Indskud betales over 4. August,

iOO Rd., holdes saadan særskilt Riglighed, at Kassen .

debiteres for det fcirste med simple aarlige Renler fra

Modtagelsens Da(o, samt derimod crediteres for det

sidste ligeledes med simple Renler fra Betalingens Dato,

og skal det, hvormed Indskuddenes Conto ved den

aarlige Afslutning befindes al overstige Pensions-Gonloen,

ikke tilhore Enkekassens Fond, men alene under denne

for Posl-Pensions-Kassens Regning administreres, hvor-

imod, naar og saa ofte Pensions-Gontoen ved Afslutnin-

gen maatte befindes al overslige Indskuddenes Conto,

Forskjellen skal erstattes Enkekassen af Post-Pensions-

Kassen efter Beregning derover. — 4) De, som ere

gifle, forinden de erh,olde Vores Bestalling eller Confir-

mation paa noget Embede, eller forinden dem af Os

tillægges Vartpenge eller Pension, skal være pligtige

inden Aar og Dag fra Bestallingens eller Confirmatio-

nens, og fra den dem Pension eller Varlpenge tillæg-

gende Resolutions Dato af at regne, de fOrste for det

Departement, hvorigjennem de have erholdt deres Be-

stalling eller Confirmation, de sidste for Vores Finants-

kasse-Direclion, som anviser del dem aariig Tillagte, at

beviisliggjore, at de have gjort det befalede Indskud,

eller henhbre til de efter 2. § Fritagne; og de, som,

efter at have gjort det behorige Indskud, forflyttes til

et bedre Embede, for hvilket hoiere Indskud er fastsal,

eller forundes mere i Pension eller Vartpenge, skal

ligesaa være pligtige inden Aar og Dag paa samme
Maade at beviisliggjore, at have forSgel deres forrige

indskud til den for deres storre Indkomster fasisatte

Sumtria. — 5) De, som allerede leve i Ægteskab, og

if(ilge de derom forhen udgangne Anordninger have

?Jorl Indskud for deres endnu i Live værende Hustru,

skal, om de end ikke have indskudt saa meget, som
efter deres Betjenings aarhge Indkomme nu fastsættes,
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1788. være. frilagne fra at ^'ore videre Indskud, saaleenge de

4. August, forblive i samme Embede, eller, som Pension eller Vart-

penge nydende, ei faae storre aarlige Indkomster; hvor-

imod deres Hustruer intet Tilstod har at vente af

Post -Pensions -Kassen, med mindre Manden inden et

halvt Aar efter denne Forordnings Dato beviisliggjor,

at han ikke er i Stand til at indskyde mere, i hvilket

Fald ham forundes Adgang til den her nedenfor i 7. §

ommeldte tInderslbUelse. Men blive de befordrede til

bedre Embede, eller tillægges dem stirre Pension elier

Vartpenge, da skal de fordge deres Indskud efter næst-

foregaaende §, med mindre det forhen gjorle Indskud

wiaatle allerede være passende til deres forogede Ind-

komsters Summa, og at dette udgjor saa meget, som

de ialt burde indskyde, eller at de beh5rigen have

forOget det, skal de, ligesom i nsestforegaaende § er

befalet, inden Aar og Dag beviisliggjiire. — 6) De, som

nu allerede ere gifte, eller inden denne Forordnings

Bekjendtgjorelse blive viede, uden at have gjort Ind-

skud i den almindelige Enkekasse, og de, som i de

forste ni Maanedi r fra denne Forordnings Dato træde

i Ægtestand, skal, naar de inden et heelt Aar fra

nys anfbrle Dato af at regne indskyde den halve

Deel af det, som for deres Embede eller for Be-

lobet af deres Pension eller Vartpenge er fastsat,

være fritagne for videre Forpligtelse i dette Fald; men

dersom de efterlade det i den foreskrevne Tid, skal

de være pligtige at gjcire lige Indskud med dem, som

siden træde i Ægtestand; dog kan de efter Ansogning

vente aldeles Fritageise derfra, naar enten Konen er

meget ældre end Mandon, eller beladt med nogen

" chronisk Sygdom, hvorom i saadanne Tilfælde i det

seneste inden et Fjerdingaar maa indsendes behorigt

Beviis til Direclionen for Post-Pensions- Kassen, eller

naar Manden med hans Kone og en af hendes Venner

udsteder og ligeledes inden et Fjerdingaar til bemeldte

Direction indsender en Declaration, al af hende eller
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paa hendes Vegne aWrig skal blive gjort Ansogning om 1788.

Pension. Men naar de siden skulde blive befordrede 4. August,

til et bedre Embede, eller dem tillægges st()rre Pension

eller Vartpenge, da skal de rette sig efter den i næst-

foregaaende § i Henseende til de deri ommeldte Be-

tjente for dette Tilfælde givne Forskrift. lOvrigt have

de hor ommeldte Betjente inden et Aar fra denne For-

ordnings Dato for det vedkommende Departement,

hvorigjennem deres Bestalling eller deres Confirmation

er udfærdiget, at beviisliggjdre, at de paa den ene

eller anden Maade have opfyldt denne Forordnings

Bydende, eller henhore til de ved § 2 fritagne, og de

Pension eller Vartpenge nydende, som dette angaaer,

skal, naar de modtage deres Pension eller Vartpenge

for det andet Qvartal, som efter Forordningens Datura

udidber, aflevere hge Beviislighed. — 7) Da denne

Vores Anordnings Hensigt ingenlunde er, at bespare

og til andet Brug at anvende en Deel af det Fond,

som Vore Forfædre have henlagt alene til Understottelse

for afdbde Betjentes trængende Enker eller fader- og

moderlose Born, samt til saadanne Beljentes Pensione-

ring, som formedeist Alderdom og Svaghed ei længere

kan tjene, men den alene gaaer derhen, at denne Fond

ikke skal gjores utilstrækkelig til dens Bestemmelse,

ved at bebyrdes med andre Enker, end de, hvis Mænd,

formedelst virkelig Uformuenhed til selv at forskaffe

dem larveligt Udkomme i deres Enkestand, ere be-

foiede til at baabe og venle deres efterlevende Hu-

struers Trang af Os afhjulpen, saa skal vel den foran

givne Befaling, at gjore Indskud i den almindelige Enke-

kasse, strække sig til enhver af de ommeldte Betjente,

samt Pension eller Vartpenge nydende, efter de i det

Foregaaende fastsatte Bestemmelser , uden Hensigt til

Oto de maatte være mere eller mindre formuende, eller

og aldeles uformuende dertil ; men derimod ville Vi

Ved Understcittelse af bemeldte Fond og anden Lettelse

saette dem, som det maatte blive aldeles umueligt, eller
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1788, efter deres iværende Forfatning altfor vanskeligt at

August, gj ore det befalede Indskud, i Stand til paa denne

-

Maade ved Enkekassen at forsikkre deres Hustruer

den Enkepension, som Enhver af dem ellers kunde

have Adgang at vente hans Enke bevilget. — I

denne Hensigt ville Vi herved allern. fastsætte folgende:

1) Ligesom enhver efter den almindelige Enke -Kasses

Fundations 6. og 7. § og Plakaten af 25. Febr. 1785 har

Tilladelse at betale sit bestemte Indskud i 4 til 6 paa hin-

anden følgende Aar med en Fjerdedeel eller en Sjettedeel

aarlig, imod at han derfor giver saadan Sikkerhed, som

ved Fundalionens tvende anforte Paragrapher er fore-

skrevet, og imidlertid af det Skyldige svarer sædvanlig

Rente, saa skal det endydermere, naar Nogen, som

efter denne Forordning er pligtig at gjore Indskud i

Kassen, beviisHggjcir, at det er ham umueiigt eller alt

for besværligt, inden 6 Aar at betale Indskuddet, være

Directionen for den almindelige Enke-Kasse tilladt imod

lige Sikkerhed og Renters Svarelse at tilstaae ham læn-

gere Dilalion, indtil fulde 15 Aar, og i det Tilfælde, at

det befindes al blive ham for besværligt i det fOrste

Ægtestands-Aar at udrede noget Afdrag, skal det end

videre være bemeldte Direclion tilladt for del forste

Aar at tilstaae ham Befrielse derfor; dog bor i saa Fald

Renterne for samme Aar erlægges, og den hele Gapitals

Afbetaling ligefuldt skee i det seneste inden 1!2Aar fra

den Dag af, da han i Kassen bliver optagen; - 2) i det

Tilfælde, at en Mand ikke maalle være i Stand al give

Enke-Kassen saadan fuldkommen Sikkerhed, at samme,

endog om Manden dode, forinden de stipulerede Beta-

lings -Aar vare forlobne, kunde være betrygget imod

Tab, skal Directionen for Enke-Kassen, naar han beviis-

liggjor saadant ei at være ham mueligt, alligevel imod

hans Forskrivning og bvrige tilveiebragte Rigtighed med-

dele ham Receptions-Beviis, og skulde han da ved D(5-

den afgaae, forinden det fulde Indskud med Rente

behGrigen var afbetalt, og ikke efterlade saa megen
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Formue, at det Efterstaaendes Betaling deri kunde sciges 1788.

og erholdes, uden ved Boets Salg at betage den efter- 4. August«

levende Enke og Bornene, om de disse have, de frem-

deles behcivende Nodvendigheder, da skal Post-Pensions-

Kassen, naar saadant er beviisliggjort, til Enke-Kassen

betale det, som saaledes i Boel ei kan erholdes, eller"

saa meget deraf, som udfordres til at forskaffe Enken

den Pension, Vi da, efter Post-Pensions-Kasse-Direclionens

allerund. Forestilling derom, finde for godt at forunde

hende, hvorimod Enken for den saaledes til hendes

Bedste af Post-Pensions-Kassen betalte Summa skal give

bemeldte Kasse en saadan thinglyst Pante -Obligation,

hvorefter denne bliver berettiget, i Tilfælde at hun i

hendes Levetid maatte blive i Stand at betale den for

hende udlagte Summa, eller en Deel deraf, eller at hun

ved hendes Ddd maatte efterlade Noget, frem for alle

senere Kreditorer at nyde Betahng. — Skulde derimod

Konen være dod for Manden, da skal Enke- Kassens

Tilgodehavende fordres i Stervboet, dog uden at Man-

den og Bornene betages de fremdeles behøvende Ncid-

vendigheder, som dem i dette, ligesom Enken og Bcir-

nene i ovenstaaende Fald, forbeholdes, og hvad efter

Skiftets Slutning bliver ubetalt, skal af Post-Pensions-

Kassen erstattes Enke-Kassen med skadeslose Benter; —
3) Naar paa antagelig eragtet Maade godtgjores, at en

Mand efter hans iværende Forfatning aldeles ikke for-

maaer at afgive noget af hans Indkomster, eller al han

ikke formaaer at afgive i det mindste saa meget, som

den tolvte Deel af hans Indskud med den aarligen af >

del Ubetalte forfaldende Bente belober sig til, da skal

nærmere undersøges, hvor meget han kan være i Stand

aaiiig al afgive, og derefter ville Vi, paa Post-Pensions-

Kasse - Directionens allerund. Forestilling derom selv

allern. bestemme, hvor stor Enke -Pension hans Kone
skal forsikkres, og skal da den Deel af Indskuddet,

som Manden ikke formaaer selv at gjore, eller det

fulde Indskud, saafremt han dertil ikke er i Stand at
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4788. udrede Noget, af Post-Pensions Kassen betales, dog alene

4. August, under den udtrykkelige Betingelse, at, naar hans Vil-

kaar skulde forbedre sig, han da efter befindende Om-

stændigheder skal erstatte Post- Pensions -Kassen Ind-

skuddet eller saa meget deraf, som han Tid efter anden

'maatte blive i Stand lil, og at Post-Pensions-Kassen,

ifald samme ikke forinden har erholdt Erstatning, har

Rel al holde sig til det, han eller hans Kone som

Længstlevende raaatte efterlade, dog uden Fornærmelse

af nogen Andens lovlige Fortrins- Rettighed , hvorhos

dog, i Tilfælde at de saave! i næstforegaaende, som i

denne Post ommeldte, efterlade Bbrn, disse kan gj(5re

sig Haab om, at dom, efter de hver Gang forekom-

mende Omstændigheder allern. skjenkes det, som Post-

Pensions-Kassen i Anledning af denne Anordning kunde

have at fordre i deres afdode Forældres Bo. — Ifcilge

heraf skal i saadant Tilfælde Manden til Post-Pensions-

Kassen for det Forskud, som af samme gjores, udstæde

sin thinglyste Pante-Obligation, og hvert fjerde Aar paa

samme Maade som forste Gang beviisliggjore sin ved-

varende Uformuenhed til at erstatte Noget, saafreml han

ei selv vil udsætte sig for de lovlige Midlers Anven-

delse, hvortil Birectiouen i Forsommelses Tilfælde skal

være berettiget; — 4) Skulde en Mand ikke have saa-

dan aarlig staaende Indtægt, hvortil Enke-Kassen med
Sikkerhed kunde holde sig for det aarlige Afdrag og

Renterne, saa længe han var i Live, da skal han være

forpligtet til de Terminer, som ved hans Forskrivelse

til Kassen blive stipulerede, prompte at præstere Be-

talingen ved f*engenes directe Indsendelse, og, i Til-

fælde at han forsommer det, skal vedkommende Ovrig-

hed være forbunden, paa Directionens Reqvisition, uden

Ophold at besbrge den opgivne Sum i fornodent Fald

ved lovlige Midler indkrævet og paa hans iiekostning

indsendt til Directionen. — 8) De, som befinde sig i

Stand at betale det fulde Indskud, eller og ikkun be-

F
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hove den dem efter forrige §• 1. Post tilstaaede Dila- 1788.

lion, have at henvende sig umiddelbar til Directionen 4. August,

for den almindelige Enke-Kasse med de efter denne

Kasses Fundation fornddne Sundheds- og Alders-Attester,

samt med behdrig Beviis, at de trænge til de ansd-

gende længere end 6 Aars Dilation. De derimod, som
efter deres Forfatning agte sig, ifdige det her fastsatte,

befdiede til Understdttelse af Post-Pensions-Kassen, have

med deres Ansdgning derom , samt antagelige Beviser

om deres trængende Forfatning, at henvende sig til det

Departement, hvorunder de sortere, som, efter paa del

ndieste at have undersdgt de angivne Grunde for An-

sdgningen, enten haver al tilkjendegive Supplikanten,

at han ei findes at have Adgang til den omsdgte Under-

stdttelse, eller at tilsende Directionen for Post-Pensions-

Kassen den indkomne Ansdgning og derhen hdrende

Oplysning, næst at lade dets- Betænkning medfdlge, da

Ansdgningen derefter igjennem bemeldte Direction Os

allerund. skal forestilles. — Paa det ellers Post-Pensions-

Kassen ikke maatle tabe den Erstatning for dens gjorte

Forskudde, som den hos enhver, der efterlader en til

deres Betaling tilstrækkelig Fornme, med Rette tilkom-

mer, da dens Bestemmelse alene er at afhjælpe Mangel,

saa skal det i alle de Tilfælde, da en afddd Betjent,

Pension eller Vartpenge nydende, eller en afddd Enke

kunde formodes at skylde noget til Post-Kassen, være

samtlige Skifteretter, Skifteforvallere og Skifle-Coramis-

sarier forbudet at slutte Skifte efter samme, forinden

de fra denne Kasses Direction have indhentet Efterret-
«

^>"g, om samme har Noget at fordre efter don Afddde,

og skal de tillige være pligtige efter Skiftets Slutning

uden Betaling at meddele bemeldte Direction en Ud-
skrift af Skifteforretningen, saavidt Post-Pensions-Kassens

Fordring betræffer, — 9) Med forb emeldte Betjente, som
denne Vores Anordning forpligter til at ejdre Indskud

1 Enke-Kassen, skal samtlige ved Vore Departements

ansatte Fuldmægtige, Cancellister, Copiister og Skrivere,
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1788, saa og Vore Hof- og Stald-Etats-Betjente, ansees i alle

4, August. Maader lige, uagtet dé ikke have Vores Bestalling, og

skal det fdlgelig under lige Straf, som forhen under

1, § er fastsat, være Præsterne forbuden at vie Nogen

af dem, med mindre de paa foreskrevne Maade have

gjort Indskud i Enke-Kassen, ligesom de og skal nyde

den samme Undersl<)ttelse, som de bvrige ommeldte

,
Betjente ved uæstforegaaende § er tilsagt. — 10) Paa

det denne Vores Anoi'dning behcirigen kunde iværk-

sættes og derefter overholdes, skal: -1) ethvert af Vore

Departements, efter at have indhentet de fornddne Ef-

terretninger, lade forfatte og saasnart mueligt tilsende

Directionen for Post-Pensions* Kassen en rigtig Forteg-

nelse over alle Embeder og Betjeninger, hvorpaa Vores

Bestalling eller Gonfirmation igjennem samme udfær-

diges, de dets Lemmer selv og de ved samme ansatte

Subalterne anbetroede, saavel som de ellers i næstfore-

gaaende § ommeldte, ibegrebne, udi hvilken Forteg-

' nelse ved alle Betjeninger uden Forskjel skal være an-

mærket: — om den aarlige Indkomst alene bestaaer i

Gage, eller i Accidentser, eller i begge tillige, og i de

lo sidste Tilfælde, hvilken Sum den, efter den An-

givelse, som i Forveien ved anden Leilighed er gjort,

eller i Mangel deraf den nu værende Betjent paa Eed

og Samvittighed har at gjore, kan beregnes til, saa og

i det sidste Tilfælde, hvor meget af denne Sum er vis

og staaende Ldn; — om den staaende Gage af Vores

Finants-Kasse, eller af nogen anden Fond udredes; —
om den, som for nærværende Tid Betjeningen er an-

betroet, og som navngives, er gift eller ugift; — om

han i fdrste Fald har gjort Indskud i forrige Land-

Militair-Etatens Enke-Pensions-Kasse, eller i den almin-

delige Enke-Kasse, hvor stor en Sum han har indskudt,

og for hvilken Enke-Pension; — og i Særdeleshed i

Henseende til de geistlige Embeder: om Enken efter

en i Embedet afddd Mand har en vis Pension af Em-

bedet eller en dertil henlagt Fond at vente, og hvor
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stor denne Pension, enten i Penge alene eller i andre 1788.

Ting tillige, som efter deres Værd i Penge anslaaes, 4« August,

fri Iliius ibegrebetj kan regnes at være; — om den,

som Embedet er anbetroet, er pligtig at gjore Indskud

i en særdeles Enke-Kasse, og hvor slor Pension hans

linke derefter har at vente; — om det, som Enken

derefter kan vente i Pension, kan ansees og hidtil er

anseet tiislrækkoligt til en Enkes larvelige Udkomme; ^

— 2) Efter disse indkomne Fortegnelser skal ved Di-

reclionen for Post-Pensions-Kassen bestemmes: hvilke

geistlige Betjente og Embedsmænd, formedelst at den

Pension, deres Enke med Vished k:m vente, er anseet

tilstrækkelig, skal een Gang for alle være fritagne fra

den Forpligtelse at gjore Indskud i don a'mintlelige

Enke-Kasse; — hvilke af dem, formedelst at Pensionen

ei kan ansees for tilstrækkelig, skal være pligtige at

gjc5rc saa stort Indskud, al deres Enke kan være for-

visset om en tilstrækkelig Pension, og hvor meget En-

hver skal indskyde; — og hvor meget enhver anden

geistlig eller verdslig Embedsmand eller Betjent, saavel

som hans Eftermænd, i Forhold med Embedets angivne

Indkomster, efter denne Forordnings 3. § skal indskyde

i den almindelige Enke-Kasse; — 3) Derefter skal be-

ttieldle Direclion forfalle og Os til Vores Approbation

forelægge en paa forommeldle særskilte Fortegnelser

sig grundende General-Fortegnelse over alle her i Be-
i

tragtning kommende Embeder og Betjeninger med sanit-

'ige i de specielle Fortegnelser indbefattede Efterret-

ninger og tilfdiet Bestemmelse efter næslforegaaende

Post; — 4) Naar denne Fortegnelse af Os er approberet,

skal Directionen for Enke-Kassen deraf tilstilles en ve-

nficeret Gjenpart, for i ethvert Tilfælde al kunne vide,

^^or meget enhver Betjent er pligtig al indskyde, og

ethvert vedkommende Departement skal tilbagesendes

deraf uddrasen verificeret Fortegnelse over de samme

^^kommende Betjeninger; — 5) Efter denne Forteg-

f^- B 36
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1788. nelse skal derefter hvert Departement foranstalte saadan

Bekjendlgjoi'else, - at Enhver, som efter denne Anordning

er pligtig at cjore Indskud i Enke-Kassen, derom, saa-

vel som om dette Indskuds Summa, kan være under-

rettet, hvorhos del tillige haver at lade de allerede

gifte advare, at de efterkomme, hvad foran udi 5. og

6. § er befalet dem angaaende, samt at lade paaagle,^

at de til beherig Tid indsende de befalede Beviislighe-

d.er; — 6) Skal alle de, som af Vort Skatkammer eller

almindelige Finants- Kasse umiddelbar, eller igjennem,

andre Vore Kasser, nyde nogen Pension eller Vartpenge,

naar de oppebære det fdrste Qvartals Belob, efter at

denne Forordning er bekjendtgjort, til Vedkommende,

som udbetale dem samme, aflevere deres egenhændige

Tilstaaelse, om de ere gifte eller ei, og i fOrste Fald,

om de have gjort Indskud i Enke-Kassen, og hvor

meget, samt for hvor stor Pension, og efter disse ind-

kommende Angivelser skal ved Vores Skatkammer og

:Finants-Kasse-Direclion, saavidt ethvert af disse Depar-

tements vedkommer, forfattes rigtige Fortegnelser over

samtlige Pension eller Vartpenge nydende, med Ved-

fSielse af det dem aarlig Tillagtes Summa, hvilke For-

tegnelser skal tilstilles Directionen for den almindelige

Enke-Kasse, til Efterretning om, hvor meget enhver sig

Meldende, Pension eller Vartpenge Nydende, skal ind-

skyde. — Hvorefter alle Vedkommende sig alleruud.

have at rette. Ligesom og alle de, som denne Vores

Forordning under Vort Cancellie-Segi tilskikket vorder,

deu paa behbrige Steder haver at lade bekjendtgjcire.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Residents-Stad Kjdbenhavn den 4. August 1 788.

16. AuffUBt. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

ve<zow, ang. Sættedommeres Beskikkelse og Ret-

l\ tergangS-Sproget i Island. Khavn 16. August
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1788. — Canc. Brevb. for 1788, Nr. 1728, S. 1244-1245. ^788.

Fogtm. VI, 4, 410. 16. August.

P. M. Ved Prom. af 28. Septbr. a. p. har Hr. Khre

paa de derudi anforle Grunde deels forespurgt, om

ikke til Sætledommere paa Island maatte frit beskikkes

andre end kongelige Beljente, naar de beskikkende

ansees dertil at have den fornodne Kundskab og Be-

kvemhed, deels begjært en Bestemmelse for, at det

maa være Vedkommende der i Landet uformeent at

udfare for Retten hans Sag saavel paa Dansk som paa ^

Islandsk, og Dommeren ligeledes overladt udi slige Sa-

ger at afsige Dommen paa Dansk eller Islandsk efter

Forgodtbefindende, ligesom tildeeis hidtil har været

brugelig. Thi skulle man herved Ijenstligst bavo for-

meldet, at hvad det fcirste angaaer, da troer man at

al Vanskelighed vil hæves, naar der, i Tilfælde al en

Sag skulde være imod en Sysselmand, til Sættedommer

authoriseres enten en anden Sysselmand eller en Laug-

rettemand, hvilken han selv begjærer eller foreslaaer,

saavidt de hertil kan være at formaaé imod billig Be-

taling af Requirenten, saaledes som det hidtil altid skal

have været Brug; — og i Henseende til det sidste:

da anseer man det rettest, at naar Sag opkommer

imellem en Dansk og en Islænder, den da fcires i Lan-

dets Sprog, og den Danske beskikkes en kyndig Mand

til Procurator, som han selv kan udsee og foreslaae,

samt at naar Sagen er imellem tvende Danske, og de

enten selv begge forstaae at gaae i Rette, eller kunne

fftae Procuralorer, som ere det danske Sprog mægtige,

*^en da f5res og Dommen forfattes paa Dansk, naar

ellers ingen Islænder i Sagen er interesseret
;
dog maa

Stævning til Vidner, som ere islandske, og deres Af-

^t>nng for Retten være paa Islandsk, hvilket Sprog de,

som skal fore Sagen, og, i den Henseende
,

tillige maa
forstaae. Det kgl. Danske Cancellie den 16. August

^788. .
.

36«



664 Canc. Skuiv. ang. Skiftevæsknbt.

^^^^^
' Cancellie-Skrivelse til Stifibefalingsmnnd Le-

16. August.
^.p^2;ow, ang. Skiftevæseoet i Island. Kliavn d.

16. August 1788. - Canc. Brevb. for 1788, Nr. 1727, S.

1243. Fogtm. VI. 4, 409.

P. M. Hvad lir. Khre udi Prom. af 27. Seplbr.

1786 har bragt i Forslag i Henseende ti! den Efterla-

denhed, som efter Deres Meldende skal herske paa

Island ved Skifters lloldeise efter de der afdbdc, hvor-

ved baade Tvislighcd og Forurettelser foraarsages, med
videre, har man her taizel i noieslc Overvcielse, men

ligesom man ikke veed, al derover forhen i Alminde-

lighed er klaget, saa seer man ei heller, al del af Dem
gjorte Forslag^ kan efler Omstændighederne være at

Stiftamtmanden havde forcelaaet: 1) at dersom de tilstede

værende, hvor en Person dher, som eftc lader sig umyn-

dige eller frnvæiende Arvinger, eller hvis Arvinger ikke

vides, fovsfimmer al anmelde Dodsfaldet for Skilteforval-

teren strax, eller Skiftelorvaltcren derefter efterlader at

holde Skifte inden lovlig Tid, det maa være saa ringe et

Sterbo som man vil, naar den Afd^ide ikke er Fattiglem,

saa bhr hvilken af Forbemeldte, som Efterladelsen findes

hos, bhde fra 10 til 60 Kd etter Omstændighederne^ som

Amtmanden, efter erhvervende lovlig Beviis for Sagen,

dicicrer og derpaa ud(n videre lader inddrive. — 2) At,

ifald Sysselmanden selv har lovlig Fori'ald. bfir han, frem-

for at Boet skal staae uden al Ovrigheds Opsigt, beskikke

et Par af Sognets Repsiyrere til strax at registrere Boet,

og tillige, efter Boernes Omstændigheder, hvor de ikke ere

for betydelige, for: ette Delingen strax paa Stedet, mod en

billig Andeel af Skifte-Salar^et, dog at Forretningen siden

udgives af Sysselmanden, som Stedets ordentlige Skiftefor-

valtcr. — 3) At intet Skilte bhr staae længere usluttet

end 6 Uger, efter at Boet er registreret, med mindie der

ere saadanne Hindringer i Veien, som efter Loven ere

uundgaaeligc, og ligesaa, at Skiftcforvalteren inden 4 Uger

fra dets Slutning lader Vedkommende faae den fulde

Skifte-Aet beskreven, eller enhver for sig bekræftet Lod-

teddel efter Forlangende, under 10 Rds. Straf.
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iværksætte, bvoritnod man herved tjenstligst skulle an- 1788.

mode Hr. Khre, i Overeensstemmelse med For. af 21. TTT""^/
^ 16. August.

April 173 1 \ at foranstalte, at alle Sysselmændene ind-

sende ved hvert Aars Udgang til Amtmanden, og Prov-

sterne til Biskoppen, rigtig Fortegnelse paa alle de

Skiftebreve, som i det Aar ere udstedte, tillige med

Fortegnelse over de i ethvert Aar forefaldne Skifter,

samt at alle Skiftebreve udstedes 6 Uger efter at Skif-

tet er sluttet. Det kgl. Danske Cancellie den 16. Au-

gust 1788.

Kongelig Resolution ang. Handels-Doucenrer ^^g^st.

og Fragtfrihed for Embedsmændene i Island.

Frederiksberg 20. August 1788. — i Rentekam-

merets Forestilling 9, August bemærkes, at efter en
,

gammel

Sædvane, der var indfcirt ved det islandske Handels-Compag-

nie, havde Stiftamtmanden, Amtmanden, Biskopperne og Laug-

mændene i Island, ogsaa i den kongelige Handels Tid, nydt

Fragtfrihed for de Varer de fik overfarte til Island til deres

Husholdninger eller til eget Brng; desuden var dem, ved den

af Over-Skattc-Directionen den 16. Decbr. 1776 approberede

Specification, tilstaaede nogle saakaldte aarlige Handels-Dou-

') For. 21. April 1731, ,^anlangcnde, at Sorenskriverne og

Skifteforvalterne i Norge skulle holde rigtige if;yenncmdragne

og fovseiglede PvotocoUcr. med videre", som iftvrigt ikke

er publiceret i Island, befaler: „at Sorenskriverne og an-

dre Skifteforvaltere udi Vort Rige Norge skulle, under de-

res Embeders Forbrydelse, saavel over deres Embeders

Forretninger i Almindelighed, som i Særdeleshed over

Skifterne, holde rigtige , igjennemdragne og forseglede

Protocoller, og naar samme ere fuldskrc\'ne, skulle de

dennem til vedkommende Stiftbcfalingsmand indlevere, og

nye Protocoller igjen udlage, saa og derforuden, ved Aarets

SliUning, til vedkommende Ovrighed levere en rigtig Ex-

tract af alle de Skifti breve, som af denncm ere udstædde,

paa det deraf kunde sees, hvad forjettct er og endnu til-

bage staaer, og hvad Arv enhver er tilfalden, særdeles de

Umyndige, for hvilke Værger skal beskikkes".



566 Kgl» Rksol. ang. Handels-Docceureii m. v.

MSB, ceurer. Amtmanden havde endvidere, efter Octroyen 1763,

20. August. Fdrings-Douceur , 80 Rd. aarlig. Foruden disse 180 Rd. af

Handelen, og Indtægten af Mbdruvalla Kloster, oppebar Amt-

mand Thorarensen endnu 80 Rd. Handels-Douceur som Laug-

mand, men havde i^vrigt ingen Gage. — Da nu bemeldte

Handels-Douceurer og Fragtfrihed af sig selv ophbrte ved Nyt-

aar 1788, havde de fleste af de paagjældende Embedsmænd sbgt

om at beJiolde begge Dele, og Rentekammeret indstiller, at dem

tilstaaes Godtgjbrelse for de sædvanlige Douceurer for deres

Embedstid, ialt 620 Rd. aarlig; hvad derimod Fragtfriheden

angaaer, da kunde den vel med Falke- og Postskibet tilstaaes

Embedsmændene paa SBnderlandet, men ikke dem paa Nord-

landet, da derhen ikke sendtes noget Skib fra Regjeringen; for

at derfor aJle Embedsmænd kunde staae paa lige Fod, fore-

slaaes, at Fragtfriheden bortfalder for dem alle 5 kun med
Hensyn til den nuværende og efterkommende Stiftamtmand,

samt Amtmand Stephensen for hans egen Person henstilles,

om Fragtfrihed burde tilstaaes. — Rentek. Norske Relat. og

Resoi. Prot. 69, Nr. 68.

Vi tillade allern. : i) at efierskrevne Embedsmænd

i Island, uagtet de dem af forrige oclroyerede Handeler

tillagte Douceurer burde, efter Forordningen af i 8. Au-

gust 1786 om Handelens Frigivelse, henfalde for Frem-

tiden, alligevel maae, for deres Personer og uden Fiiige

for Efterkommerne, fra indeværende Aars Begyndelse

og indtil de enten ved Doden eller paa anden Maade

afgaae fra Embederne, af Vores Kasse udbetales de dem

engang tillagte aarlige Handels-Douceurer, nemlig Stift-

amtmanden Kammerherre Levetzow i Handels -Dou-

ceur 200 Rd.; Amtmand Thorarensen som Amtmand i

Handels- og Forings-Douceur 180 Rd., og som Laugmand

i Handels-Douceur 80 Rd
;
Laugmand Markussen ligesaa

80 Rd., og den adjungerede og succederende Biskop i

Skalholts Stift, Hans Finsen, ligeledes 80 Rd. aarlig; —
og 2) at fornævnte Stiftamtmand Kammerherre Levetzow

og Efterkommere i Stiftamtmands - Embedet i Island

maae, saa længe de forblive i dette Embede, forundes

Fragtfrihed af hvad Gods de til deres Husholdninger

behbve at lade fra Vor Residentsstad Kjbbenhavn til
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Island overfare med Vores Falke- eller Post-Skib, samt 1788.

at Amtmand Stephensen maa nyde en lige Benaadning, .^^^"^^^^^

saa længe han vedbliver det ham betroede Amlmands-

Embede, hvorimod al Fraglfrihed saavel for hans Efter-

kommere, som og for de (ivrige Embedsmænd i Island,

{ der hidtil have nydt samme for Vare, som til dem ere

overfarte med Handelens Skibe, borlfalder. Friderichs-

1 berg Slot den 20. August 1788*.

Gancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholt,

Hannes Finnsson, ang. Forrentning af Kirkernes

Beholdninger. Khavn den 30. August 1788. —
Canc Brevb. for 1788, Nr. 1874, S. 1347-1348.

P. M. Fra det kongelige Rentekammer er Cancel-
^

liet bleven tilstillet D. Hoiærv' dertil under 14. August

a. p. afladte Skrivelse, hvorudi De, siden omtrent 1000

Rd. af Kirkernes Beholdning i Skalholts Stift skal i in-

deværende Aar sættes paa Rente i H. kgl. Maj' Gasser,

men Handelen der i Landet ikke længere ftires for H.

Maj* Regning, har forespurgt, hvorledes disse Penge

skal remitteres her til Staden, og om det ikke bedst

lod sig §i'6re at indsætte dem der i Landet i den kgl.

Jordebogs-Gasse, imod Qvittering in duplo, hvorhos De

og, i Henseende til pubiique Penge og Pensioner, som

hidtil ere blevne omsendle til Landets Udkanter og

langt bortliggende Herreder, ved at assignere Pengene

paa vedkommende Handelssted, har, siden denne (Jdvei

nu, da den kongelige Handel ophorer, bliver enten

"Sjtirlig eller usikker, foreslaaet, om ikke og saadanne

Penge herefter maatie indsættes i den kongelige Jorde-

bogs-Gasse, for derfra ved Assignationer paa de Hand-

Communiceret Stiftamtmand Levetzow og de fivrige paa-

gjældende Embedsmænd samt Finants- Kasse -Directionen

ved Rentek. Skrivelser 26. August 1788. (Isl. Copieb.

Litr. X, Nr. 1219-1225).
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n88. lende al remitteres til Vedkommende. Thi skulle man

herved tjenstlig have Dennem tilmeidet, at hvad disse
I

publique , Penges og Pensioners Nedsættelse i Jordebogs-

Gassen, for derfra ved Assignalioner paa de Handlende

at remitteres Vedkommende omkring i Landet, angaaer,

da kan Kammeret, efter sammes Meldende hertil, ei der- ^

udi for det f5rste indlade sig, men i Henseende til de

forbemeldte 1000 Rdlr. af Kirkernes Beholdning, da

har man, siden disse Penge vel, ifolge Forordn, af 13.

Junii a. p., dens II. Gap. 9. Art., skulle udsætles der i

Landet, men der sammesteds ikke endnu er nogen Ind-

retning med Pante-Protocoller, og den deraf flydende

Sikkerhed altsaa mangler, corresponderet med det kgl.

Finantz-Collegium, om disse Penge kunde blive mod-

tagne i den kongelige Gasse, hvorimod bemeldte Gol-

legium, efter de forekommende Omstændigheder, Intet

har fundet at erindre, men har tilskreven Finantz-Casse-

Direclionen at foranstalte disse Penges Modtagelse paa

det Sted oa, den Maade, som nærmere herfra hos samme

maatle opgives, hvilket man ikke har villet undlade D.

Hoiærv. tillige herved Ijensllig at comraunicere, og for-

venter altsaa nærmere Efterretning om det Sted og

den Maade, paa hvilken disse Penge kan modtages, for

derom at kunne underrette Finantz-Gasse-I»irectionen

Det kongelige Danske Gancellie den 30. August 178§.

s.septbr. Kongelig Resolution ang. Trykningen af en

.
islandsk Lærebog for Jordemodre. Frederiks-

berg don 3. Septbr. 1788. — I Rentekammerets Fore-

stilling 26. August bemærkes, at Landphysikus i Island, J(5n

Sveinsson, havde i Aaret 1786 anholdt om, at en af ham i

det islandske Sprog udarbeidet Lærebog tor Jordemodre

maatte blive trykt paa offentlig Bekostning. Forinden Kam-

meret indlod sig derpaa, fandt det dog nodvendigt at sende

ham Professor Saxtorplis Bog om samme Gjenstand, i det

man tillige forlangte en dansk Oversættelse af hans Skrift

nedsendt til Gjennemsyn. Han havde da besluttet sig til at
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oversætte Saxtorphs Skrift paa Islandsk, som mindre vidtlCftigt J788.
end hans eget, og nu indsendt denne Oversættelse, ledsaget af —

^

' et Tillæg af ham selv om Barselkoners Sygdomme og sammes ^' Septbr.

Behandling, samt om Bornesygdomme, hvoraf Rentekammeret

havde besbrget en dansk Oversættelse, og Saxtorph dertil

foiet nogle Forandringer eller Tilsætninger. Dette saaledes

é udarbeidede Skrift indstilles nu til at blive trykt paa Bekost-

ning af Kammerets Extrafonds. — Rentek. Norske Relat. og

ResoL Prot. 69, Nr. 74.

Vi liliade allern. at den af Landphysikus Svendsen

udarbeidede islandske Oversættelse af Justilsraad og

Professor Saxtorphs trykte Udlog af Jordemoder-Viden-

skaben, med vedfoiede Tillæg, maa for Vores Kasses

Regning foranstaltes trykt i Island til offentlig Uddeling,

under Opsyn af Landphysikus, eller en anden Person

i Nærheden af Bogtrykkeriet, som han dertil kunde for-

maae, og kan den hertil fornSdne Bekostning, omtrent

; 150 Rd. , udredes af Vort Rentekammers Extrafonds.

Friderichsberg Slot den 3. September 1788^

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- is. Septbr.

vetzOAv og Biskoppen i Skalliolts Stift, Hannes

Finnsson, ang. Skole-Disciplernes Adgang til fri

Lægehjelp og Medioamenter. Khavn d. 13. Septbr.

1788. — Canc. Brevb. for 1788, Nr. 2015, S. 1452-1453.

P. M. Ved Skrivelse til Cancelliet af 25. Februarii

I .

O I Rentek. Skriv. 22. Decbr. 1789 (Isl. Copieb. Litr. X,

Nr. 19S7) til Finants - Kasse - Directionen communiceres

denne Resolution, med Bemærkning, at da man ikke har

kunnet faae Skriftet tr}'kt i Island, ~ har man ladet det

trykke hos Thiele i Khavn, og anvises ham Tryknings-

omkostningerne 66 Rd. 8 Sk. — For at læse Correktur,

rette Sprogfeil og udarbeide Register blev Svein Palsson

tilstaaet 30 Rd. (Copieb. Litr. X, Nr. 2043). — Ved

Rentek. Skriv, til Stiftamtmanden og Amtmændene i Is-

i land 20. Marts 1790 sendes dem 480 Exempl. til Uddeling

(Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2213 -2215).

1
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13. Septbr,

sidstafvigt har D. Hi5iærv. andraget, al siden Medicinal-

Anstalternes Indretning og Stiftelse paa Island i Aaret

1760 have de ved Reikevig Skole værende Almisse-

Discipler stedse haft Fortrin til fremfor Andre at nyde

godt af samme, indtil i afvigte Aar, da Bornekopperne

overgik Landet, og Skole-Disciplerne ved den Anledning-

beh5vede flere Medicamenter end sædvanlig, ved hvil-

ken Leilighed en af Hr. Khre da afgiven Resolution

haver belaget dem Adgang til: mere al nyde frie Me-

dicamenter end andre Fattige i Almindelighed, m. v. —
Men da den Landphysico meddelte Instruction af 19.

Maji 1760, dens 9. .§, fastsætter, at de Fattige og Syge,

som medbringe troværdige og tilforladelige Attester om
deres Fattigdom og skikkelige Forhold, skal af ham for-

synes med frie Medicamenter og Cur uden Betaling; —
saa skulle man herved tjenstligst have Dennem liimel-

del, al det blotte Navn af Almisse-Discipler ikke kan

gjbre beretliget til al nyde fri Cur og Medicamenter,

men del vil ankomme paa, hvorvidt de ellers som vir-

kelig trængende dertil ere at ansee. Det kgl. Danske

Cancellie den 13. September 1788.

13. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow og Biskop Hannes Finnsson, ang. Bogers

Anskaffelse til Skolens Bibliothek. Khavn den

13, Septbr. 1788, — Canc. Brevb. for 1788, Nr. 2013,

S. 1451.

P. M. I Henseende til hvad D. Hciiærv. udi hertil

indkommen Skrivelse af 20. Februar sidsll. har forestillet

ang. Bestemmelsen af de B6ger, der skal anskaffes til

Reykevig Skoles Bibliothek, for de 50 Rd., som ved Regle-

mentet af 45, April i 785 dertil aarligen ere henlagde,

og som Hr. Khre har vægret sig ved al udstæde An-

viisning paa: skulde man herved tjenstligst have Hr.

Khre og D. Hi5iærv. til forniiden Efterretning lilmeldet,

at det, at bestemme hvad B(5ger der skal anskaffes til
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Bibliotbeket, er en Sag, som alene vil vedkomme Biskop- 1788.

pen; og skulle man tillige ved denne Leiliehed ikke "TT
'

, ^13. beptbn
lade uraeldet, al det, efter det kongelige Rentekammers

Meldende hertil, er befundet, at af Reglementet er ude-

ladt en Almisse-Discipels Kostpenge 19 Rd. 12 Sk., som

ere henlagde til Medicinal - Anstalten, og . at bemeldte

Kammer, af Mangel paa anden Udvei, har seet sig nod-

saget til at bestride denne Udgift af de for Bibliotbeket

bestemte 50 Rd., saa at sammes aarlige Summa er

derved formindsket til 30 Rd. 84 Sk. — Det kongelige

Danske Cancellie den 13. Septbr. 1788.

Cancellie-Skrivelse til Sliftbefalingsmand Le- septbr.

vetzow, angaaende Forelæsninger i Mathematik

og Navigation, Khavn den 13. Septbr. 1788.

— Canc, Brevb. for 1788, Nr. 2012, S. 1450.

P. M. 1 Anledning af en fra det kongelige Rente-

kammer hertil indsendt Ansogning fra Observator Asiro-

nomiæ i Island, Rasmus Lievog, om at blive beskikket

til Lector i Mathemaiiquen og Navigationen, med Frihed

til at holde Forelæsninger og Examen, samt den af Hr.

Khre derover afgivne Erklæring, skulle man tjenstligst

have Dennem, lil videre Bekjendtgjarelse for Suppli-

kanten, tilmeldet, at det kan være ham tilladt at holde

Forelæsninger i foranftirte Videnskaber for hvem som

maatte forlange det. Det kongelige Danske Cancellie

den 13. Septbr. 1788^ -

Forordning ang. Erstatning for Enkemænd 7. Novbr.

for Indskud i Enkekassen. Christiansborg 7.

') I Anledning heraf er offentlig Indbydelse fra Lievog, at

ville modtage Elever til Underviisning, dat. Lambhuus ved

Bessestæd 20. Julii 1789, trykt i Althingsb. s. A. S. 77-

78; i denne Indbydelse angives Canc. Skrivelsens Datum
til 13. December 1788.
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572 For. awg. Enkikassek.

nSS. Novembr. 1788\ - Publiceret paa Althinget 1789, og

T^ovbr. Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 24, S. 37. — Siell.
""""^"^^

Reg. 78, 462. — Original-Aftryk hos Hfipffner. Qvart-Forr,

for 1788, S. 309-310 (Tydsk dat. 21.Novbr., sst. S. 311-312);

Schou IX, 551—552.

Forordning, som bestemmer en Enkemands Ret lil

al fordre Erstatning ved Skiftet efter sin afdcide Huslrue

'
. for den Capital, som han for hende har indskudt i

Enkekassen.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At da Os

allerund. er bleven forestillet, at Ægtemænd ofte lade

sig afholde fra at gjfire Indskud i den almindelige Enke-

kasse for deres Hustruer ved den Betænkelighed, at

Manden, i det Tilfælde, at Hustruen forst ved D6den

afgaaer, aldeles og uden mindste Erstatning taber det

for hende gjorte Indskud; saa have Vi, for at bortrydde

denne Hindring og derved befordre fornævnte Stiftelses

almeennyttige Formaal, fundet for godt herved allern,

at -anordne og fastsætte, at, naar en Hustrue, for hvil-

ken der er cjorl Indsiiud i Enkekassen, ved DCden af-

gaaer forend Manden, uden at, efterlade sammenavlede

BSrn eller fælleds Livsarvin£;er med den efterlevende

Husbond, da, saafremt disse Ægtefællers Midler have

været i Fælledskah, skal Manden ved Skiflet med Hu-

struens Arvinger være berettiget li!, efter at Boets Gjeld

er betalt, forlods at nyde den for hende i Enkekassen

indsatte Capilnl, dog uih^n Renter, erslaltel. Men, der-

som ikke saadant Fæiledskab imellem dem har haft

Sted, og Indskuddet i Enkekassen har vårret gjoTt af

Mandens egne Midler, da skal han være berettiget til

derfor at holde sig til sin afdcide Huslrues særskilte

Bo, og af samme al kræve den indskudte Capital, uden

Renter, som en retmæssig Gjeld. lilhagebelall. Hvor-

efter alle Vedkommemie sig allerund. have al relle.

Givet paa Vort Slot Cliristiansbc rg udi Vores kongelige

Residenlz-Slad Kjdbenhavn den 7. Novbr. -1788.

') Canc. Circ. 18. Oktbr. 1823.

r
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Rentekammer-Skmelse til liandfoged Skul! ^^ss.

Magnusson, ang. Stifiamtraandens Bemyndigelse

til at beordre Udbetalinger af Jordebogskassen.

Khavn den 23. December 1788. — isi. Copieb.

Litr. X, Nr. 1301.

Hvad fir. Landf. har foreslillet ved Promem. af 10.

Scplbr. a. c. om Aarsagen, hvorfor ikke enlen de 10

Rd. lil en Post-Expresses Betaling, eller 30 Rd. til Ve-

sler-Amlcls Embeds - Documenters Afskrivning, ere af

Dem udbelalte paa Sliflamlmandens Rcquisilioner, har

mnn her ved Kammeret ikke kunnet finde at være af

den Vægt, at det kunde Ijene Dem til Undskyldning,

da især den Risico, som De foreaiver der skulde være

ved iil afsende Penizcne lil Besscslæd, ikke er af no-

gen Belydcnhed. De lilhoides derfor end ensang, i

Overeenssternmelse med Vores Skrivelse af 17. Maji

h. a.\ at udbetale li\ad Peniie Stiftamtmanden maatte

beordre, til al befordre li. Maj» Tjeneste, og er Stift-

amtmanden i modsat Tilfælde herfra bemyndiget lil at

gnsee Dem med 1 Hd. Mulkl for hver Dag, De maalte

være en saadan Ordre eller hans Requisilion overhbrig.

Rentekammeret den 23. December 1
788*^.

Cancellie-Flakat ang. Indsendelse af Gjenpar- ^789.

ter af DocTimenter der indsendes til Confirmation.
J^'^^^^-

Khavn 23, Januar 1789. - Publiceretpaa Alth. og Rubr.

o denne Skrivelse (TsL Copieb. Litr. X, Nr. 966} paalægger

Landfogden, i Anledning af hans Nægtelse at betale 10

Hd. for en Expresse til Nordlandet med Postskibs-Brevene,

at adlyde Stiftamtmandens ^^Ordres til Hans Maj« Tjeneste

Ilden Indvending, ikke alene som Sysselmand i Guldbringe

Syssel, men og som Landfoged".

O, ved Pentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 1302) er Gjen-

part af denne Skrivelse til Landfogden meddeelt Stiftamt-

laand Levetzow, ledsaget af den fomodne Bemyndigelse.



874 Canc. Plak. ang, Doccmentkrs Confirmation.

n89. taykt i Althingsbogen 1789, Nr. 24. S. 37, — Original-Aftryk

*^--^hos Hdpffner. Qvart-Foir. for 1789, S. 7-8: Schou X, 5. —
Januar,

Islandsk: Udtog i den af den islandske Landsoverret ud-

givne Samling af Forordninger m. v., S. 49 Ånm.

Plakat, angaaende at Enhver, som til allernaadigst

Gonfirraation indsender Testamenter, Ægtepagter eller

andre desh'ge Documenter, skal tillige deraf lade fdlge

rigtige Gjenparter.

Da man har fundet fornOdent, herefter al forandre

den Maade, paa hvilken Testamenters og deslige Docu-

menters Confirmation hidindtil er bleven udfærdiget,

saa at Vedkommende erholde de confirmerede Docu-

menter tilbage in originali; saa bliver herved, til Alles

Efterretning, bekjcndlgjort, al Enhver, som til Cancelliet

maalte indsende Testamenter, Ægtepagter, Mageskifter,

eller andre saadanne Documenter, for derpaa at s5ge

kongelig allernaadigst Confirmation, herefter deraf til-

lige skai lade feige rigtige og af Vedkommende under-

skrevne Gjenparter paa ustemplet Papiir, paa del at

samme med Ansøgningerne kunne forblive til Bevaring

og Oplysning i paakommende Tilfælde. Det kongelige

danske Gancellie den 23. Januarii 1789.

31, Januar. Caacellie-Skrivelse til Kjobenhavns Magistrat,

ang. Reise-Passe for de fra Island tilbagekom-

mende Fiskere. Khavn den 31. Januar 1789.

— Canc. Brevb. for 1789, Nr. 311, S. 144-145. Fogtm. VI.

6, 40.

P. M. Da Kjøbenhavns Magistrat under 5. Novbr.

a. p. hertil har meldet, at det ved Plak. af 6. Junii

4787, angaaende nogle almindelige Opmuntringer og

Understotlelser for Skibes Udrustninger til Fiskefangst

under Island, dens \% Post, er tilladt alle Comman-

deurer, Skippere og Skibsfolk, som ere antagne til at

fare jned de til dette Fiskerie udrustede Skibe, at de,

naar de med et af vedkommende Ovrighed paalegnet



Ck^di Skriv. ang. Fiskeres Passb. ifé

Seviis fra Rhederne godtjzj5ri?, al de fenteti réisé til 1789.

Skibenes Udrustnin^s-Sied for at tiltræde deres Tjeneste, 31. Januar,

eller hjem isjen, naar deres Tjeneste eller Forretninger

for den Gang ere fuldforte, overalt maae passere frit,

dog at de, hvad Kjobenhavn angaaer, have, naar de

reise derfra, desuden at forevise Rhedernes Pas for

Ober-Præsidenten, som samme uden Betaling paategner,

hvorefter de da passere ubehindret; men at de fleste

af disse Sdfolk, siden Hensigten af denne Paategning

af Ober-Præsidenten ikke kan formodes at være nogen

anden, end at det, forinden samme gives, skai paa

sædvanlig Maade paasees, al ellers Intet er hinderligt

i Personens Afreise, hvoraf fdlger, at denne derom,

foruden Rhedernes Beviis, maa være forsynet med de

anordnede Bevisligheder
,

og uden samme ikke kan

tillades al passere bort, og de tillige i disse Tider, da

saa mange af dem have været fornodne til den kongl.

Tjeneste, maae anmelde sig hos det kongelige Admira-

HlelS" og CiOmmissariats-Collegium med deres Reise-Pas-

ser, for der at erholde Paategning om, at de have Fri-

hed at reise: heller til deres Hjemreise herfra ville lade

sig meddele et ordentligt Reisepas, i den Form de nu

fra Raadstuen udstedes, imod at de igjen afgive Rhe-

dernes Beviis, som da tillige med de ovrige Attester

forbhver ved Pas-Protocollen til Efterretning i Tiden,

men at de, siden Paategningen af Ober-Præsidenten

skal ifdlge Plakaten skee uden Betaling, paastaae: at

Passet dem og gratis maa meddeles, og velbemeldte

Magistrat, under Formening af, at saadant, som overeens-

stemmende med Plakatens Hensigt, at lette disse Sdfolk de-

res Reise-Bekostninger, ikke bor nægtes, derhos troer, at

det, til at forebygge ai Misbrug af slige Rhedernes

Beviser, vilde være tjenligst, at det i Almindelighed

blev anordnet, at samme saaledes paa Pas-Comploiret

skulde afgives, og Vedkommende derimod, naar ellers

Intet derudi var binderligt, meddeles Pas gratis; — saa

skulde man, efter den med det kongelige Finants-Col-
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1789. legio herom fbrie Corrosponrlence , horved tjenstligst

Januar, have formoMct, at der efter foranfOrle OmsIændii»heder

Intet haves at erindre imod, at de paa Fiskefanj^st un-

der Island farende Skibsfolk, isteden for den hidtil

brugte Paategning af Ober - Præsidonicn paa del dem
af Rhederne givne Beviis, herefter ved deres lljetnreise

herfra meddeles uden Betaling sædvanligt Heise-Pas.

Det kongelige Danske Cancellie den 31. Januarii 1789.

'
^ebr. Rentekammer-Skrivelse til Genoral-Toldkam-

meret; ang. Foranstahniiiger med Heusyn til Be-

fordring af Regjering^ens Breve lil Island Khavn

den 17. Febi uar 1789. — isi. Copieb. Litr. x, Nr.

1374.

Aarlio: har man her ved Kammeret at afsende Pa-

quer lil alle forskjcllige Kanler af Island; al afsende

disse med Post- eller Faikeskibel, som aarlig gaacr til

Reychevig, kan ikke lotlelig lade sig gjbre, formedelst

den Vanskelighed del medfdrer at faae dem videre

transporteret der i Landet; altsaa er man ncidt til al

passe paa Leiligheden mod de her fra Staden til for-

skjellige Steder af Island afgaaende Skibe. For at

kunne beopaglo dette, vil del være fornødent, at den

Anslall bliver fdiel, at disse Skibe, ligesom de Born-

holmske, ikke maa passere ud af Bommen, forinden de

med Renteskriverens Atlesl for det islandske Comptoir

under dette Kammer godlgjcire, at de der have meldt

deres Afr^ise, hvorom vi tjenstligst anmode, at del

Fornodne maatte vorde foranstaltet. Rentekammeret -

den 17. Februarii 1789.

Forordning ang. Straffe for Tyve og Hælere.

Christiansborg 20. Februar 1789*. — PuWkeretpaa

Althinget og Rubrum trykt i Altliingsb. 1789, Nr. 24, S'. 37.

') Reski-. 25. Juli 1808.
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Siell. Reg. 78, 580-581. Original-Aftryk hos HCpffner. i.7g9.

Qvart-Forr. for 1789, S. 13-15; Schou X, 10— 12. — Islandsk 20. pébr.

Oversættelse : j.Tilskipan um frekari straffa-åkvar&un fyrir {)j6fa^
'^^'^^

og peirra me&vitendur" i den af Landsoverretten i Island ud-

givne Samling af Forordninger m. v., S. 88—91.

Forordning, angaaende nærmere Bestemmelse af

Straffe for Tyve og Hælere.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at da det

er Vor Villie, at Straf-Lovenes letfærdighed skal vsére

ledsaget med saa megen Lemfældighed, som ^en offent-

lige Sikkerhed tillader: saa have Vi allern. fundet for

godt, fornemmelig i Henseende lil Tyverier, som, af

mange Aarsager, ere de ibiandl Almuen mest i Svang

gaaende Forbrydelser, at bestemme et saa billigt og

passende Forhold imellem Misgjerningens forskjellige

Grader og sammes Straffe, at disse sidste baade kunne

virke lil Forbedring, hvor denne var al formode, og

tillige fuldbyrdes, uden at nogen fienaadning skal finde

Sted, eller de Skyldige derom gives Haab. — I Over-

eensstemmelse med disse Grundsætninger ville Vi her-

ved allern. have anordnet og fastsat Felgende:

-1) Alt simpelt Tyverie skal herefter fOrsle Gang

straffes med Tugthusarbeide fra 2 Maaneder, indtil 2

Aar; i hvilken Henseende Forbryderens Alder, Opdra-

gelse, foregaaende Levnet, iværende Forfatning, Gjer-

ningens Anledning, del Stjaalnes Værdie, især med

Hensigt til den Forurettedes Vilkaar, og endelig om
Forbryderen under samme Sag findes at have gjort sig

skyldig i flere Tyverier, eller han haver bestjaalet den,

hos hvilken ban tjener, ere de Omstændigheder, der

fornemmelig bor komme i Betragtning, til at bestemme

den fornævnte Strafs Grad. — 2) Befindes Nogen, som
er doml for simpelt Tyvene, anden Gang i samme

^Forbrydelse, da straffes han (efter de i 4. § benævnte

Omstændigheder) med Rasphus- eller Fæstningsarbeide

fra 3 til 5 Aar, og, om det er Qvindesperson, med

/ . B. 87
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1789, Tuglhusarbeide i lige saa lang Tid. — 3) Tredie Gang

. to. Febr. straffes de Skyldige med Fæstnings- eller Tuglhusarbeide

paa Livstid. — 4) Stjæler Nogen Heste eller stort Qvæg

paa Marken, gj6r Indbrud, besljæler skibbrudne Folk,

eller begaaer andre saadanue grove Tyverier, for hvilke

Vore forrige Love og Anordninger fastsætte hSieste

Tyvsstraf, da skal den Skyldige straffes med at stryges

til Kagen og arbeide i Fæstningen eller Tugthuset sin

Livstid. — 5) Skulde Nogen, som er bleven domt efter

3. eller 4. §, befindes at stjæle paany, da bor han kag-

stryges, samt brændemærkes paa Panden, og igjen

indsættes for Livstid til Arbeide, under streng Bevogt-

ning. — 6) Born, som ere over \0 og under 15 Aar,

straffes fcirsle Gang, for Tyverie, med Riis ved Slutteren,

under Fogdens Opsigt; men skeer det oftere, da med

Tugthusarbeide, fra 2 Maaneder til 2 Aar, efter de i

denne Anordnings 1. § fastsatte Regler. — 7) Tyvs-

' Medvidere og Hælere, som ei have været med i Gjer-

ningeu selv, skulle f(5rste Gang dommes til vilkaarlig

Tugthus-Straf, fra J Maaned til i Aar; hvilken Straf

skal fordobles, naar Forseelsen igjentages anden Gang;

men skeer del oftere, da straffes Forbryderen med at

hensættes til Fæstnings- eller Tugthusarbeide for Livs-

tid. — 8) Endelig skulle de Skyldige tilpligtes at erstatte

den Forurettede Værdien af det Stjaalne, for saavidt -

som han ei har faaet det tilhage i uskadt Stand; hvor-

imod den i Loven bestemte Tvigjeld og Boeslods For-

brydelse ei skal have Sted. — l5vrigt er det Vor

alvorlige Villie, at de i denne Forordning saaledes fast-

salte Straffe skal fuldbyrdes efter de fældende Domme,

uden at deri kan ventes nogen Eftergivelse eller Be-

naadning. Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever,

Stiflbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vor For-

ordning under Vort Cancellie-Segl tilskikket vorder, at

de den paa behcirige Steder, til Alles Efterretning, strax
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lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christians- ilS9*

borg udi Vores kongelige Residentz - Stad KjObenhavn^"^^""^!^^

den 20. Februarii 1789.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan s. Marts.

Thorarensen, ang. KjShmænds Fritagelse for at

tage Amtspas. Khavn den 3. Marts 1789. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1390.

At Hr. Amtm. efter vores Skrivelse under 31.Maji

a. p. har affordret KjObmand Kyhn 4 Rd. Mulkt, fordi

han havde forladt Landet om Efteraaret 1787, uden at

være forsynet med Amtets Pas, har foranlediget be-

meldte Kyhn til her ved Kammeret at begjære, at deøne

Muikt maatte ham eftergives; og da vi, efter hvad ban

i den Anledning har forestillet, erfare de Vanskelig-

heder, der kunne have hindret ham fra at see sig

forsynet med Passet, saa maae vi have Hr. Amtm.

anmodet, at ville foranstalte ham disse 4 Rd. tilbage-

betalte. Vi maae derhos have Hr. Amtm. tilmeldel, at

hvad ved Handels-Forordningen er befalet om, at Ingen

maa forlade Landet uden Amtets Pas, ikke er at appli-

cere paa KjObmænd eller deres Factorer, naar de reise

med deres eget Skib eller Ladning. Rentekammeret

den 3. Martii 1789*,

Cancellie - Skrivelse til Kasserer Fuglsang, 7. Marts.

ang. CoUecten til Islands Geistlighed. Khavn

7. Marts 1789. — Canc. Brevb. for 1789, Ni-. 764,

S. 468-469.

P. M. Efter at Amtmand Thorarensen havde til-

meldet Gancelliet, al der enten her, eller i afg. Gonfe-

') Den sidste Passus af ovenanførte Skrivelse er under s. D.

meddeelt Stiftamtmand Levetzow og Amtmand Olaf Ste-

phensen (Copieb. sst. Nr. 1391—1392)5 Communication

til KjtJbmand Kyhn s. D. CCopieb. sst. Nr. 1393]|.

87*
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089. rentzraad Erichsens Stervbo maalte findes del Over-

^"^IJ^^^
blevne af en Collect, som efter bemeldte Couferenlzraad

Erichsens Forestilling var indsamlet hos Præsteskabet i

Danmark og Norge til Fordeel for de ved Jordbrandea

paa Island OdelagdePræster, tilskrev man Conferentzraad-

inde Erichsen herom; og da hun nu har meldet, at de

tvende kongelige Obligationer, som ere benævnte saavel

i hendes afg. Mands Skrivelse til afg. Biskop Thoraren-

sen og Amtmand Thorarensen af 14. April 1786, hvoraf

hertil er indsendt hosfolgende Gjenpart, som i den af

hende indsendte og herhos følgende Gopie af en Be-

regning over bemeldte Collect, som bemeldte hendes

sal. Mand nogle Dage for hans Dod har opsat, ere i

hendes Værge, tillige med didhen horende Assignationer,

Udgifter, Beviser og andre Documenter: — saa ville

Hr. Kasserer behage af Conferentzraadiude Erichsen at

modtage disse Obligationer, hvoraf den ene lyder paa

1017 Rd. 5 Mk., og den anden paa 245 Rd. 2 Mk. 12 Sk.,

samt hvad Penge og Regnskaber hun maatte have, denne

Collect vedkommende, og derfor meddele hende Qvit-

tering, efter at De iforveien har igjennemgaaet og revi-

deret Regnskabet. Del kongelige Danske Gancellie den

7. Martii 1789 \

7. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Oprettelse af eu Bipost i Skaga-

fjords Syssel. Khavn den 7. Marts 1789. —
At Rentekammeret ikke har Noget at erindre imod, at Amt-

*) s, D. Communication herom til Conferentzraadinde Erich-

sen (Brevb: sst. Nr. 756, S. 464) 5 i Canc. Skriv, til

hende 81. Januar 1789 (Brevb. sst. Nr. 359, S, 168) an-

gives, at Erichsen under 14. April 1786 sidste GangJiavde

sendt til Island 400 Rd., tillige med Beregning over Col-

lectens daværende Status, efter hvilken dens da uaffor-

drede BelOb udgjorde 863 Rd. 28 Sk. foruden indestaaendc

Renter.
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manden havde oprettet en Bipost mellem Holum Bispestol og 1789.
Videvalle, „alene at det skeer uden Byrde for den kongelige '

—

"

Kasse" j hvorfor det overlades til Amtmanden at fciie de dertil

fomodne Anstalter, hvorpaa Udfaldet ventedes indberettet til

Kammeret. Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1402,

Rentekammer -Skrivelse til Landfoged 8kuli 7. Marts

Magnusson, ang. Udbetaling af Omkostninger ved •

Expresser fra Norder - Amtet Khavn 7. Marts

1789. Isl. Copieb. Litr. X, Nr. U04-.

Naar det maatto behage Hr. Amtm. Thorarensen

at tilstille Dem Regning paa hafte Omkostninger med

at lade Expresser ved en og anden Leilighed afgaae,

vilde Hr. Landfogden udbetale ham Belcibet, da det

skal passere lil Udgift i Deres Regnskab, imod at denne

Vores Ordre og Amtmandens Regning med hans paa-

tegnede Qvittering derved fremlægges. Rentekammeret

den 7. Martii 1789.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le- u. Marts,

vetzow og Biskoppen i Skalholts Stift Hannes

Finnsson, ang. Indsendelse aftrykte Skrifter til det

kongelige Bibliothek. Khavn 14. Marts 1789.

—

Gane. Brevb. 1789, Nr. 835, S. 510—511.

P. M. Efter Beretning fra Professor Moldenbauer,

som Biblioihekar ved del store kongelige Bibliothek,

skal Bogtrykkeriet i Hrapsey
,

adskillige Erindringer

uagtet, ikke have efterlevet de allern. udgangne An-

ordninger af 10. Januarii 1781 og 3. Februarii 1783,

med at indsende til bemeldte Bibliothek de befalede

Exemplarer af Alt hvad som trykkes, men dette Bog-

trykkeris skal i denne Henseende staae tilbage siden

ultimo December 1784. I Anledning heraf skulde man

tjenstlig anmode (Tit.), at ville fciie Anstalt til denno

Restances Inddrivelse, det snareste mueligt, og iovrigt .

alvorligeu tilholde Vedkommende for Fremtiden at ind-
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1789. sende, til de i Anordningerne bestemte Tider, hvad de

ir~Mart8
enhver Afleverings-Termin have trykt, eller, om Intet

imidlertid fra deres Presser er udkommen, da etBeviis

fra Stedets Ovrighed om Rigtigheden heraf. Det kgl.

Danske Cancellie den U. Martii 1789 ^

30. MartB* Kongelig Resolution ang. Præmier for Bygning

af fluse og Skibe i Island. Christiansborg den

20. Marts 1789^ — Denne Resolution er foranlediget

af den islandske Handels-Realisations-Commission (Isl. Joum.

8, Nr. 192). — Yed Rentek. Skriv. 16. Mai 1789 er den com-

municeret Stiftamtmand Levetzow og begge Amtmændene i

Island, „til behagelig Underretning og offentlig Bekjendtgjerelse

i Althingsbogen" (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1646—1648}, og

som FiSlge heraf kundgjort paa Althinget ved Levetzows Be-

kjendtgjOrelse, dat. Bessestæd Kongsgaard 8. Juli 1789, trykt

i Althingsbogen s. A, Nr, 25. 1, S. 40.

Vi bevilge allern. : 1) al de, som vil bygge i de

islandske Kj&bslæder, kan, uaar de til Comniissionen

: indsender Tegning og Overslag paa de Bygninger, som

de agte at opfare, og der ved Overslagene, efter at de

1 Commissionen ere undersogte, Intet findes at erindre,

af Realisations-Fondet enten skjænkes 10 Procent af

Bygnings-Omkoslningemc, imod Sikkerhed for, al Byg-

ningerne til en vis forelagt Tid virkeligen blive opforte,

eller og forskydes den halve Part af bemeldte Omkost-

ninger, som et Laan, imod tilstrækkelig Sikkerhed og

2 pCl. Renter, saml aarlig al tilbagebetale ^'lu Deel af

den forstrakte Summa, — 2) at den ved Anordningerne

udsatte Bygnings -Præmie af 5 Rd. pr. Commercelæsl

for indenrigs bygtc Skibe ogsaa maa udstrækkes til

'3 under s. D. er ligelydende Skrivelse afgaaet tfl Stiftbefa-

lingsmand Levetzow og Biskoppen over Holum Stift, ang.

Bogtrykkeriet i Holum, som resterede fra ultimo Junii

1783.

O jfr. Flak. 28. Decbr. 1836 4 og 14.1
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dem, der for Fremtiden bygges i Island, samt at de 1789.

Handlende eller Andre, der sammesteds tillægge sig ^T^^T^"

Skibe fra 10 til 20 Comraercelæster, bygte raed Dæk
enten paa den her sædvanlige Bygningsmaade, eller af

Klinkebygning eller Sud, skulle for det fcirste i 10 Aar

nyde en aarlig Præmie af 2 Rd. pr. Commercelæst af

samme, naar de enten forblive Aaret omkring der i

Landet
,
og bruges til Fiskerie eller Transporter inden-

lands, eller i det mindste holde Vinterleie i Island.

Christiansborg den 20. Marts 1789.

Rentekammer- Circulaire til Amtmændené i 4, Aprii

Island, ang. at Penge ikke modtages til Forrent-

ning i Kongens Kasse. Khavn 4. April 1789.

— Bekjendtgjort paa Althinget ved Stiftamtmand Levetzows

Kundgjorelse 8. Juli 1789/ trykt i Althingsb. s. A. Nr. 26. 2,

S. 41; Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1569-1571.

Endskjondt ved Forordn, af 13. Juni 1787 allerede

er tiikjendegivet, at Penge for Fremtiden ikke kan ven-

tes at blive modtagne i den kongelige Kasse, have dog

Adskillige meldt sig med Begjæring derom. I den An-

ledning maae vi tjenstl. have (Tit.) anmodet, at ville

foranstalte almindelig bekjendtgjort, at man saa meget

mindre har kundet og kan befatte sig med at befordre

en. saadan Anbringelse af de i Landet circulerende

Capitaler, som man anseer del til Landets Bedste

under Frihandelen langt tjenligere, at Pengene forblive

der og anlægges i Handelen, eller andre nyttige Ind-

retninger til Næringsveienes Udvidelse og Befordring.
r

Rentekammeret den 4. April 1789.

1

Rentekammer • Skrivelse til Landfoged Skuli .4.

Magnusson
,

ang. Jordebogskasse - Regnskabets

Termin m. v. Khavn den 4. April 1789. —
At Afslutnings-Tiden bliver til 31. Julii, Rom i Rentek Skriv.

6. April 1788 var bestemt^ dog at Qvartals-Extracter blive

April.

I
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ligefuldt at forfatte efter hver treclie Maaneds Forlab, den fdrste

til ultim. Octbr., den anden til ultim. Januarii næste Åar, og

saavid. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1561 5 Communication til

Stiftamtmanden, med Gjenpart, i Rentek. Skriv. s. D., Copieb.

sst. Nr. 1662. — Forfattelsen og Indsendelsen af Qvartals-

Extracteme indskjaerpes endnu ved Rentek. Skriv. 25. August

1789 (Isl. Copieb. est. Nr. 1908, Communication til Stiftamt-

manden 8. D., Copieb. sst. Nr. 1909).

17. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow,

ang. Delinquenters Transport fra Island. Chri-

stiansborg 17. April 1789. — Publiceret paa Al-

thinget 1789 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 8, S. 8—10.

Norske Tegn. XLIH, 393^-395. Fogtm, VI. 5, 94-95.

Christian den Syvende åd V. S. B. T. Som Os

allerund. er bleven refereret, at'^efter den for Vort Land

Island forhen subsisterende Handels-Oclroy ere de Ma-

leficantere, som bleve domte til Fæstnings- eller Tugthus-

Arbeide i Vores kongelige Residentz- Stad Kjcibenbavn,

frit hidbragte med Handelens Skibe,, men at dens nu-

værende Indretning formentlig fordrer, at det nærmere

bestemmes, hvorledes slige Arrestanter paa bedste

Maade kunde blive transporterede fra Landet: saa, da

det allerede ved Handels-Forordningen af 13. Junii 1787,

dens L Cap. 21. § er paalagt de fra Landet afgaaende

Skibe, naar Vores Tjeneste det udfordrer, at medtage

ei alene hvad Breve, men endog Personer, som Ovrig-

heden maatte befale dem, samt at være ansvarlig til

sammes Aflevering efter Ordre paa det Sted, hvor de .

efter Rhedernes Instruction relournere, men det mueliel

kan foraarsage Vanskelighed, at der ikke altid gives

Leilighed her til Staden, og, naar de andensteds af-

leveres, da at faae dem videre transporterede herlil: —
. give Vi dig hermed tilkjende, at Vi allern. have funden

for godt, og herved ville have anordnet, at isteden for

at deslige Maleficantere alene skulde sæltes til Fæst-

nings- eller Tugthus -Arbeide her i Staden, skal de,

1789.

4. April,
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naar Skipperen har afleveret dem til vedkommende 1789.

Ovrjohed ved sin Ankomst lil noeet Sted i Vore Rieer "rT^^T^tr^ ° 17. ApnU
Danmark og Norge (Vore tydske Provindser undtagne),

i dets Sted befordres til nærmeste enten Fæstning

eller Tugthus, dog at derfra undtages de Malefican-

tere eller Slaver, som afsendes fra de nærmest ved
*

Reykevigs Kjdbslæd i Sonder-Amtet beliggende Sysseler,

hvis Transport skal besørges lige her til Staden ved

Post- eller Falkeskibet, som aarlig gaaer fra Landet

hertil, da vedkommende Sysselmænd skulle være plig*

lige al bescirge dem i rette Tid transporlerede lil Rey-

kevig; og hvad angaaer den billige Godtgjbrelse, som

Rhederne ved foranforte Vores Forordning er tilsagt,

for, efter Befaling, at tage Personer med sig fra Lan-

det, da maa det være Ovrighedens Sag, som afsender

Arrestantere, at paaskjonne og bestemme hvad herfor

bliver at godtgjare, hvilken Udgift, saavel som hvad

det vil koste videre at bes5rge Maleficantere tit nær-

meste Fæstning elier Tugthus, maa af Vores Gasse, efter

Omstændighederne, udredes. Derefter Du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning

at tilkjendegive, da Vi icivrigl herom have tillagt samt-

lige Vore Stiftbefalingsmænd den fornødne Refaling.

Befalende &c. Christiansborg den 17. Aprilis 1789 ^

Reskript til Stiftbefalingsmændene i Danmark 24. April,

og Nojge, ang. Delinquenters Transport fra Is-

land. Christiansborg den 24. April 1789. —
Siell. Tegn. 1788-1790 (LXXXXUI) , fol. 399^00 j Rubr.

i Norske Tegn. XLIII, 400*. Rubr. hos Fogtm. YI. 5, 99.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Da Vi

allern. have funden for godt, al de Maleficantere, som

paa Vort Land Island blive dcJmte til Fæstnings- eller

'3 Ligelydende Reskripter ere under s. D. emanerede til Amt-

mændene i Island Olaf Stephensen og Stephan Thor-

arenBen.
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1789. Tugthus-Arbeide, og som hidtil alene ere satte til sligt

^^"^^1^ Arbeide i Vores kongelige Residentz-Stad Kjobenhavn,

skulle, naar Skippere har afleveret dem lil vedkom-

mende Ovrighed ved sin Ankomst til noget Sted i Vore

Riger Danmark og Norge, herefter befordres til nær-

meste enten Fæstning eller Tugthus, og at det maa

være Ovrighedens Sag der paa Landet, som afsender

slige Arrestantere, at paaskjdnne og bestemme den

billige Godlgj(5relse, som Rhederne ved Vores aliern.

Forordning af 13. Junii 1787 er tilsagt, for efter Be-

faling at tage slige Personer med sig, hvilken Udgift,

saavel som hvad det vil koste videre at bescirge disse

Maleficanlere til nærmeste Fæstning eller Tugthus, maa

af Vores Gasse efter Omstændighederne udredes :
—

saa give Vi dig Sligt hermed tilkjende, paa det du dig

derefter allerund. kunde vide at rette, og Vedkommende

i det dig anbetroede Stift Sligt til Efterretning at til-

kjendegive. Befalende &c. Christiansborg den 24. April

1789. [ad raandatura],

26. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbelalingsmand Le-

vetzow, ang. Indberetninger til Amtet om crimi-

nelle Sagers Anlæg. Khavn 25 April 1789^ —
Kundgjort paa Althinget ved Sdftamtm. Levetzows Bekjendt-

gjBrelse 8. Juli 1789, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 25. 2,

S. 41. Canc. Brevb. for 1789, Nr. 1390, S. 786.

P. M. Da Hr. Khre udi Deres under 7. Octobr.

sidsti. afgivne Erklæring over Delinquent Ottar Vigfus-

sens Ansøgning om, at en imod ham for begangne

Tyverie anlagt og ved Laug(hinget den 14. Juiii 1787

paadcimt Sag maalte indstævnes for Islands Oberret,

iblandt Andet har andraget, at der om denne Sag Intet

har været Dem tilmeldt forend sidstafvigte Hcist, efter

at dette Aars Allhing var forbi, samt at vedkommende

Fov. 24. Januar 1838 § 16.

4
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Amlmand saaledes ofte slet Inlet veed af de igjennem 1789.

Underretterne og Laugthinget gaaende Justits-Sager: —
saa skulde man herved tjenstligst have Dennem anmo-

det, at lilkjendegive Vedkommende, at de til Dem have

at indberette, naar Nogen criminaliter bliver tihalt,

hvorefter De ville paasee. at slige Sager uden Ophold

paa lovlig Maade blive forfulgte og tilendebragte. Del

kongelige Danske Cancellie den 25. April 1789.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Skal- 25. Apni.

holts Stift, Hannes Finnsson, ang. Indsendelse

af Tabeller over Confirmerede, Fddte og Dode,

m. V. Khavn 25. April 1789. — Canc. Brevbog

for 1789, Nr. 1397, S. 788—789.

P. M. Ved Promemoria af 41. Septbr. 1784 har man

tilskrevet [D. Hoiærv.* at foranstalte, at der for det

Dem anbetroede Stift blev indsendt fuldstændige Lister

over Confirmerede, Fedte o^ Dode der i Stiftet, efter

de udi bemeldte Promemoria bestemte Regler og de

dermed fulgte Schemata, og [ved Deres Promem. af

13. August 1786 har man modtaget de ifolge heraf for-

færdigede Tabeller fra I'** Advent-Sondag 1767 til samme

Dag 1785^; men, da man siden den Tid ingen flere

har erholdet, saa skulde man herved tjenstlig anmode

D. Hoiærv. at foranstalte, at disse Lister, fra den Tid

de ophCre, blive paa den befalede Maade fortsatte,

samt at de for Eftertiden, fra Aarsdag til Aarsdag, efter

samme Schema indsendes til Cancelliet med det om

Foraaret fra Island afgaaende Postskib, hvorimod de til

O i Skrivelsen til Biskoppen paa Holum staaer fra [: „da-

værende Biskop over Holum Stift, afg. Hr. Stephan [rett*

Ami] Thorarensen".

i Skriv, til Biskoppen paa Holum staaer saaledes fra [

:

„for Kirke-Åarene 1768 til 1785 har man og fra ham mod-

taget de ifblge heraf forfærdigede Tabeller, der alle ere

daterede 10. Mai 1786". • ,.

1



388 Cånc. Skrit. ang. Tabeller.

1789. Aarsdagen dette Aar affattende Lister kunne bortseudes

med det f5rste om Efterhosten fra Sonderlandet her til

Staden afgaaende Skib. Det kongel. Danske Cancellie

den 25. April 1789*.

25. April,

28. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Revision af de kongelige Kirkers

Regnskaber. Khavn den 28. April 1789. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1594.

I Anledning af den Indberetning, som if5lge det

kongelige allern. Reskript af S. Julii 1781 aarlig skal

afgives her til Kammeret om H. Maj*' Kirkers Tilstand,

har det behaget Hr. Khren blandt Andet ved Promem.

af 5. Martii 1787 at fremsætte tvende Spbrgsmaale om
Regnskabernes Revision og Beholdningernes Anvendelse.

Til tjenstligst Gjensvar skulle vi ikke undlade at for-

melde: at man her ved Kammeret ikke kan indlade sig

i Regnskabernes Revision, men forvente alene hertil, i
-

Overeensstemmelse med Reskriptet, en aarlig Indberet-

ning om deres Forfatning, ligesom og at Hr. Khren,

naar Noget ved Regnskabernes Eftersyn skulde findes

at erindre, da giver særdeles Beretning derom, tillige

med Deres gode Betænkning til paafolgende nærmere

Resolution. Hvad de Penges Anvendelse angaaer, som

en eller anden Kirke maatte have i Behold, da bliver

dermed at forholde i Overeensstemmelse med Forord-

ningen af 13. Junii 1787, dens II. Cap. 19. §. — De

ved Hr. Stiftamlm.' Skrivelser af 3. Januarii og 30. Julii

a. p. indsendte Regnskaber folge herved tilbage til Af-

betjening og Bevaring ved Stiftet. Rentekammeret den

28. April 1789.

P. S. Reykevigs Kirke-Regnskaber pro Annis 1785,

1786 og 1787 folge og herved tilbage med sine Bilage.

O ligelydende Brev, med ovenbemærketle Afvigelser, er under

s. D. afgaaet til Biskoppen over Holum Stift Sigurd Ste-

phan86on.



I

Anordn, ang. Holum Bispestol og Skole. 889

Anordning angaaende Holum Bispestols og n89.

Skoles Bestyrelse, m. v. Christiansborg 1. Mai ^li^
1789 ^ — Rubr. i Norske Reg. 52, 568S men Anordningen

selv ikke indfOrt i Caneelliets Registranter P. Pétursson Hist.

Eccl. Island. S. 159—181. Rubr. hos Fogtra. VI. 6, 107.

Anordning, hvorledes med Holum Bispestols Gods,

samt derunder henhørende Domkirke og latinske Skoles

Bestyrelse og Oeconomie skal forholdes.

Yi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da Vi

have erfaret den slette Forfatning, som Holum Bispestol

paa Vort Land Island med derunder hSrende Domkirke

og latinske Skole befindes udi, hvilken ved den i Aaret

1783 indtrufne ulykkehge Jordbrand især skal være

meget foroget, da Stiftelsens Godser derved næsten

ganske skal være odelagde, saa have Vi ladet Os det

være maglpaaliggende : at udfinde de tjenligste Midler

til at faae denne Stiftelse ophjulpen og igjen sat i saa-

dan Tilstand, at den derved attraaede og til det Al-

mindeliges Vel sigtende Nytte kan opnaaes. Til at faae

dette Oiemed opfyldt, have Vi funden en Forandring i

Stiftelsens Bestyrelse og oeconomiske Indretning at være

heist nddvendig; og Vi have til den Ende, efter det

Forslag, som en af Os nedsat Commission i den Anled-

ning har afgivet, allern. funden for godt, at der i Hen-

seende til fornævnte Holum Bispestols med derunder

hejrende Domkirkes og lalinske Skoles, samt underlig-

gende Godses Bestyrelse og oeconomiske Indretning

for Fremtiden skal forholdes saaledes:

I. Gap. Om de almindelige Bestemmelser i Henseende

til Bolum Bispestol — 1) Bispestolens, Domkirkens og

Skolens Directeurer skal være Biskoppen med Amtman-

den i Nprd- og Oster-Amtet; dog skal de i særdeles

vigtige Sager tillige raadfdre sig med Stiftamtmanden. For

Bispestolen skal indrettes en Kasse, hvortil dens Direc-
.

leurer skal have hver sin NOgei, og hvorudi alle Be-

Anordn. 9. Septbr. 1791.
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^ n89. holdninger, Overskudder fra Reparationer, samt Oplags-

1, Mai, eller Nod-Penge , saavel for Bispestolen som for Dom-

kirken, skal nedlægges til Bevaring, enhver med sin

særskilte Forklaring, saavidt de ikke behdves til Idbende

Udgifter. — Naar Bispe-Embedel er vacant, skal Stifts-

provsten have den ene Ndgle til Kassen, samt i Hen-

sigt til den, som i alt andel Embedet vedkommende,

forrette vices episcopi, men naar der er samlet saadan

en Summa, som efter Vores allern. Reskript af 19. Junii

1783 kan modtages udi Handelen, skal disse Penge

strax foranstaltes udsatte paa Rente. — 2) Saadan en

almindelig Oeconomie og Administration af Holum Bispe-

stol, som ved den forrige Separations-Aet af 29, Maji

1767 har været anordnet, bor for den fiilgende Tid

ikke have Sted, hvorimod Vi have funden fornødent,

al en vis Separation i denne Administration maa for

Fremtiden vedblive, saavidt Skolens Oeconomie og ad-

skilligt andet denne Stiftelse vedkommende ikke er

passende for Biskoppen selv, eller med det af hans

Embede flydende Op^yn med deslige Ting. 1 denne

Henseende skal all det Gods, som er udlagt til Skolen,

saavel som det, hvis aarlige Indkomster ere bestemte

for de til Skolen samt dens Oeconomie henlagde Byg-

ningers Vedligeholdelse, med videre, som herefter nær-

mere er anordnet, bestyres ved en Forstander, hvilken

paa den ligeledes herefter fastsatte Maade bliver at

udnævne; hvorimod saavel Biskoppen selv som Rector,

Conrector og Præsten ved Domkirken, udlægges deres

Embeds-Liin og Indkomster i Gods in natura, hvilket

de selv besiJrge administreret, dog saaledes, at dem

godtgjcires saa meget, som der paa det niiiesle kan

regnes for en billig Ombuds-Lon eller Vederlag for de

paa saadan Administration gaaende Omkostninger. Dette

Gods have Vi allern. ladet udlodde for enhver af Ved-

kommende, saa noiagtig som mueligt, saavel efter dets

Godhed, som Beliggenheden i Hensigt til dets Forvalt-

ning og Tilsyn; og ifolge heraf beholder da Biskoppen
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Bispegaarden heel lil fri Bopæi og Disposition, uden ]789.

saavidt Skolen og dens Oeconomie overlades deraf det 1. Mai,

dertil fornodne, deels af Huse, Bygninger og Brændsel,

deels af HcJslet og Græsning ill de for denne Oeco-

nomie ansatte Crealure. Ligeledes maa og sees der-

hen, at Rector, Gonrector og Præsten ved Domkirken,

' saavel som Forstanderen, kan faae beqvemme Gaarde

til Bopæl i Nærheden af Bispestolen, og om saadant ei

kan skee paa deres eget Mensalgods, b6r det skee

paa noget af det ovrige af Bispestolens Gods imod

sædvanlig Afgifl. Ovenmeldte Indretning ville Vi ellers

have saa alvorligen anordnet og overholdt, at deri for

Eftertiden ei maa skee nogen Forandring, om det end

skulde hænde sig, at nogen af de tilkommende Biskop-

per vilde, som hidindtil af og til er skeet, overtage sig

det Heles Administration. — 3) Rector og Gonrector,

saavel som Præsien ved Domkirken, udlægges hver el

Værelse , saaledes meubleret som hidindtil , enten i

forsvarlig Stand eller med Aabod, samt forneden Ind-

retning til at koge deres Mad, da de ei mere nyde

Rost in natura. Dette leveres dem fbrste Gang af Stif-

telsen, men siden holde de det selv vedlige imod den

anordnede aarlige Godtgjorelse
,

og aflevere det under

Syn og Aabod, om den behcives, naar de fratræde det.

Vil de bygge videre til mere Beqvemhed, tillades dem

vel Plads dertil, som Biskoppen lader dem udvise, men

de maa selv bekoste saadan Bygning og vedligeholde

den uden nogen Erstatning, og ifald de ellér deres

Arvinger ikke kunde ved Fratrædelsen forenes om en

saadan Bygnings Betaling, have de Magt til at borttage

den, imod at sætte Pladsen i forrige Stand. De

maae og ikke bygge videre, end hvad der uomgjæn-

gelig kan være fornødent for deres egne Personer,

samt et Menneske til Opvartning, men ingenlunde for

deres Hustru eller Born, da de ei maae holde Familie,

ei heller Greature paa Bispestolen (Præsten undtagen,

som tillades at holde en Hest lil Sogne-Reiser), men

i
-
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1789. paa de for dem bestemte Avls-Gaarde, hvorfra de og-

1. Mai. saa maae henle saavel deres Brændsel, som delFornOdne
'"''^"^^

(il (jeres Kost, hvorimod dem ere udlagte Kostpenge

foruden deres aarlige Lc5n. — 4) Forstanderen skal

beskikkes af Directeurerne, som skal forsyne ham med

Instruction, saa ndie som mueligt indrettet efter de

Forretninger, som ham paaligge, og naar han ikke

efterkommer sine Pligter, skal Directeurerne have Ret

og Magt til at afskedige ham efter lovlig Opsigelse.

Men om han bliver befunden i at have tilfciiet Stiftelsen

noget Tab, formedelst Mangel af vedbcirlig Behandling

af det af dens Midler, som ham er betroet, b6r han

med sin Formue hæfte derfor, saavidi den af ham stil-

lede Caution, som skal være 400 Rd., ikke skulde til-

sirække. — 5) Forstanderen paa Bispestolen bliver at

ansee som Forvalter over den Deel af Godset, som

harti betroes, samt Spisemester for Skolen, alt under

Stiftelsens Directeurers almindelige og Biskoppens, som

nærværende Directeurs, særdeles Opsigt, hvorfor han

og bliver forbunden i Alt al rette sig efter de Foran-

staltninger, Skole-Oeconomien vedkommende, som af

Biskoppen fiiies, samt de Ordrer, som af ham i den

Henseende gives i hans Med-Directeurs Fraværelse. —
6) Hans Forretninger blive : at forvalte den Deel af

Godset, som ham betroes; at besorge Skolen forsynet

' med de til Spiisningen og andre Fornødenheder ud-

fordrende Ting, og disse i AU af forsvarlig Godhed; at

bes5rge alle de til Skolens Oeconomie og Discipiernes

Brug nu bestemte Huse holdte vedborlige og i forsvar-

lig Stand; og endelig som Forvalter at have i alle Dele

det behcivende Opsyn med Skolens BiJnder, at disse

holde deres Gaarde, saavel i Hensigt til Bygninger som

Besætning og Jordens Drift, i forsvarlig Stand, samt yde

deres Afgifter til Stiftelsen, som Jorddrot, i rette Tid,

og enten i forsvarlige Vare efter denne Anordning, eller

i Penge efter den derved fastsatte Priis. Han udstæder

derfor, efter forud indhentet Formular og Approbation
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af Directeurerne, Bygselbreve til Bcinderne paa bemeldte 1789.

Gods, over hvilke ban holder en egen dertil indrettet 1. Mai.

og af Directeurerne authoriseret Bog. I Fæstebrevene

skal stykkeviis indf()res hver Gaard og dens Besætnings

Tilsiand, naar den af en Fæster tiltrædes, paa det han

kan kræve Bigtighed derfor, naar saadan en dGer, eller

paa anden Maade fratræder; og for at denne Bigtighed

altid desbedre kan haves, b'6r han engang om Aaret

n5ie besee og beskrive hver Gaard og dens Besætning,

som er under hans egen Ombudde, men i de fralig-

gende Ombudde forrettes denne Beskrivelse af ved-

kommende Orabudsholdere, som aflevere samme tillige

med Afgifterne, hvorefter han fremlægger disse samt^

lige Beskrivelser ved sit aarlige Begnskab. — 7) Til

Skolen og dens Oeconomie bestemmes herved fcilgende

Bygninger, som forniidne, og især for Skolen selv: en

Læsestue for Disciplerne, en Spisestue, en Soveslue,
*

for saavidt dertil ikke kan blive Plads paa Loftet over

Læsestuen, en liden Sygestue, samt et Kjakken. For

Forstanderen, hans Folk og Forraad til Skolen : et dag-

lig Kammer til ham selv, en Folkestue, ifald Folkene ei

kunde faae Plads paa Loftet over Spisestuen, et For-

raads-Huus og et Spise-Eammer, samt forneden Udhuus

til at forvare Brændsel, Heste-Tiii og deslige Bedskaber,

en liden Stald for 3 til 4 Kcier samt en Hest. Stdr-

relsen af disse Huse, samt Stederne, hvor de skulle

staae, hvilke, saavidt nogen Forandring derudi maatte

beh&ves, bor udsOges saaledes, at dette Slags Huse

kunde være, saavidt muoligt, adskilte fra andre Bispe-

stolens Bygninger, bestemmes af Directeurerne efter

befindende locale Omstændigheder, hvilken Bestemmelse

siden bliver al inddrage i den Syns- og Besigtelses-

Forretning, hvorved Alting nu skal overleveres, og som

siden nærmere forklares. Naar denne Bestemmelse

engang er skeet og i bemeldte Forretning indfort, maa

den siden ikke forandres i noget Væsentligt; og hvad
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1789. den aarlige Vedligeholdelse angaaer, da anmelder For-

1. Mai. standeren betimelig for Directeurerne alle de udkræ-

vende Reparationer, for at indbente deres Resolution,

om og hvorvidt samme maa foretages, hvilken Resolu-

tion, tillige med Approbationen paa Regningerne, naar

Arbeidet er gjort, fremlægges ved hans Regnskab, Alt

til Beviis og Rigtighed, at den dertil udsalte Summa
vedbbrligen anvendes. — 8) Forstanderen maa ikke

holde paa Bispestolen til stadig Forblivelse flere Folk,

end de som uundgaaelig udfordres, og kunne have

dagligt og stadigt Arbeide med Skolens Opvartning og

Madlavning, dens Kreaturers Rygtning om Vinteren,

dens llo Bjergning om Sommeren, samt det til Oeco-

nomien bestemte Brændsels Forskaffelse og Hjemforsel,

hvortil ikke behoves flere end 2 Piger, 1 Karl og 1

Dreng. — 9) Til Skole-Oeconomien skal ikke bestem-

mes mere af Inventarium, være sig af levende Kreature,

eller af Kjokken- og Rordtoi, Meubler, Kar og deslige,

end hvad der i Forhold til Disciplernes og de for

Skole-Oeconomien ansatte Folkes Antal kan agtes uom-

gjængelig fornodent efter Landets Brug; men al delte

Inventarium altid riglig bliver tilstede, og holdes ved-

borlig i Sl^nd, derom skal Forstanderen aarlig ved sit

Regnskab gjcire vedbfirlig Forklaring, attesteret af Sko-

lens Lærere, saavidl Skolens Bordlcii, Senge-Klæder og

videre Husgeraad angaaer; alt andet endnu forhaanden

-værende Inventarium, som maatte blive tilovers, eflerat

saavel Skole-Oeconomien, som Biskoppen og Lærerne

ved Skolen samt Præsien ved Domkirken, for deres

Værelser have. faael hver sin Andeel, skal, som nu

overflodigt og undværligt for Stiftelsen, strax gjores i

Penge paa bedst muelig Maade, og disse Penge enten

oplægges, eller, saavidt Direcleurerne finde det forno-

dent, anvendes til Stiftelsens Gavn, og deriblandt for-

nemmelig til de . manglende Qvilders eller Besætnings

Anskafl'else, paa det denne Stiftelse saa meget for kan

erholde .de den nu manglende aarlige indtægter, Paa
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lige Maade bliver, saavidt saadant maatte gjSres for-

nødent, at forholde med hvad Penge eller Udlæg, he-

rende til Inventarium, som endnu maatte forefindes ved

Bispestolen, og som ikke behoves til det herved an-

ordnede Inventarii Istandsættelse. — 10) Det til Skolens

Oeconomie nu bestemte Inventarium leveres Forstan-

deren in natura af det forhaanden værende ved Bispe-

stolen efter lovlig Vurdering. Til dets aarlige Vedlige-

holdelse nyder Forstanderen en forholdsmæssig aarlig

GodtgjiJrelse. Naar han dcier eller fratræder, udsvares

Inventarium igjen af samme Sorter in natura, ligeledes

efter lovlig Vurdering, og fattes der Noget, da tilsvares

samme efter da gangbare Priser. — i\] Forstanderen

nyder det til Oeconomien fornødne Brændsel, Biis eller

Torveskjær, frit paa Bispegaardens Grund, efter Biskop-

pens Anviisning. — 12) Paa Bispegaarden i>or Forstan-

deren ingen flere Heste holde, end de, som nodvendig

behoves til daglig og stadig Brug, hvilke nyde fri

Græsgang i Hjemme -Markerne; men alle de øvrige af

de i Inventario bestemte Heste bør holdes i Afretterne

eller Fjeld-Markerne. Ligeledes nyder Forstanderen fri

Græsgang paa Bispestolens Grund om Sommeren for

de 4 Køer, der egentlig ere bestemte for Skole-

Oeconomien, de øvrige ham tillagde holdes paa et

andet Sled, hvor saadant findes tjenligst. — <3) For-

standeren skal være forbunden til aarlig al aflægge

Regnskab for Alt hvad ham betroes under Hænder og

Bestyrelse, hvilket skal skee fra Nytaar til Nylaar, og

være indleveret til Directeurerne i det seneste 6 Uger

efter. Under Indtægterae skal indføres Rigtighed for

Landskylden, Smorleien og alt Andel, . som falder i hvert

Aar af det Gods, som ham bliver tildeelt at forvalte,

efter den Jordebog, som ham ved Tiltrædelsen over-

leveres, hvori ingen Forandring maa skee, uden fore-

gaaende lovlig Omgang, og Directeurernes derpaa føl-

gende Approbation; ligeledes uvisse Indkomster, som

38* . .



59t) Anordm. ang. Holum Bispestol og Skole.

1789 kunde falde paa dette Gods, af Strand-Rettighed og

1* Mai. deslige, hvorom aarlig skal erhverves Thingsvidner,

som meddeles uden Betaling og fremlægges ved Regn-

skabet, og hvad Bygsler angaaer, da beregnes disse

efter de Approbationer, som derom fra Directeurerne

erholdes. Til Udgiften anfores derimod: a) del som

Reglementet bevilger til Skolens Forflégning og videre,

hvorved fremlægges Attest fra Lærerne, al saaveJ Ko-

sten, som alt Andet derhen horende, er holdt forsvarlig

ifølge samme. — b) De til Bygningernes Vedligeholdelse

medgaaende Bekostninger, som legitimeres med Direc-

teurernes forbemeldte Approbation. — Hvad Godsets

Indtægt angaaer, da tillades derpaa ingen Restancer at

komme til Afdrag, men skulde mod Formodning Noget

et eller andet Aar blive til Restance, da maa det

dog ikke ftires til Udgift i Regnskabet uden lovligt 6e-

viis, at Beboerne have været aldeles uformuende til at

Jaetale, saa og Thingsvidner om at Restancen er rigtig;

jog for at dette sidste Beviis des lettere kan erholdes,

biir hver Bonde meddeles en Contra-Bog, som b6r være

til Eftersyn ved Thingene, naar Noget i den Henseende

paaankes eller modsiges. — c) Hvad der ved Regn-

skabets endelige AfgjiJrelse bliver i Behold, afleveres

til Directeurerne for at nedlæpges i Kassen, med mindre

disse maatte befinde, at Noget deraf eller All kunde

behoves til Forskud til Ibbende Udgifter ved Oeconomien,

med videre. — d] Til Slutning forklares og legitimeres,

som for er meldt. Jordegodsets, Bygningernes og In-

venlarii Tilstand. Ved Fratrædelse udsvares og afleverer

Alling ved en lovformelig Forretning.— 14-) Skole-Tiden

skal herefter, ligesom ved Reskriptet af 25. April 1749

har været bestemt, vedvare aarlig fra 1. Oktbr. til 31.

Maji; men hvad Spiisningen angaaer, skal Forslanderen

ikke være forbunden til al give Disciplerne visse Retter

til hver Dag fUgen; derimod skal han i denne Henseende

ubrOdeligen iagttage ftilgende Regler: a) Til hver Maaltid

gives tvende Retter Mad, hvoraf den ene stedse, som
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brugeligt har været, skal besiaae i tor Fisk og Sm6r, 4789.

men den anden i god varm Mad, efter Landets Maade, ^ Mai,

af Suppe, Grcid, Melk, Kjcid-Mad, Kaal eller andre Hauge-

Urter, af hvad Slags der kan haves. — b] En Portion

l(5r Fisk, som hver Discipel gives til hvert Maal, skal

veie ib til 16 Lod; til Smorret, som dertil gives, bdr

for hver Discipel indrettes en SmSr-Kande, og enhver

af disse saalédes nummereres, at hver kan kjende sin.

I hver Smørkande skal komme saa meget, som Disciplen

ugentlig skal lade sig ndie med, som er 2 Pd. 20 Lod^

eller 12 Lod daglig, regnet til 2 Maaltider. — c) Bbr

al Slags S6be-Mad, samt Hauge-Urter og Klipfisk (til hvilken

der skaffes smeltet Smcir, naar den gives) altid være

vel varm, naar den kommer paa Bordet. Til en Por-

tion Sobe-Mad regnes 1 Pot. — d] Al den Mad, som

Disciplerne gives, bor i Almindelighed være reenlig og

og vel tillavet, saml derved saavidt muligt iagttages, at

den gives med en fornuftig Afvexling eller Forandring,

ligesom og Maden overalt h'6r være sund og frisk
;
og da

det er nyttigt, at Disciplerne vænnes til at spise Hauge-

Urter, bor Forstanderen beflitte sig paa, det meste mueligt

er, ogsaa at anvende dem til Skolens Spiisning, hvorfor

ham og skal udvises paa Bispegaardeu forneden Hauge-

Plads til Dyrkning. — e) Ingen Discipel maa, under

Forevending el at kunne spise al Slags Mad, forlange,

at der for hans Skyld skal laves å parteMad, Sygdoms-

Tilfælde alene undlagne. — fj Lærerne ved Skolen

bor vexelviis dagligen have Tilsyn med, at der i Spise-

stuen holdes god Orden, sdge at raade Bod paa, om
noget misligt skulde indfaide, enten i Henseende til

Klager over Maden, Mishandling med Bordtaiet, eller i

andre Maader. Kan Rector ikke afhjolpe samme, mel-

der han dot for Biskoppen, som endelig afgjdr Sagen

efter Befindende.— 15) De Gangklæder, som Almisse^

Disciplerne hidtil have nydt, skulle ikke efterdags givoS

dem in natura, uden alone Skolæderet, da de fleste

formodes at kunne forskaff'es de fornodne Klæder af
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1789. deres Forældre eller Venner, dog om nogen Enkelt

1, Mai. skulde have saa faltige Venner, at de ikke kunde for-

skaffe ham de fornodne Klæder, maa han af vedkom-

mende Stiftelse forsynes med samme, saaledes som

hidindtil har været anordnet, paa det han ikke derfor

skal lide Mangel. Saavidt dette ikke finder Sted, skulle \

de til disse Gangklæder efter de forrige Anordninger

bestemte Penge, som udgjore .104 Fiske, eller 2 Rd.

42 Sk. Cour. aarligen for hver Almisse-Discipel, oplæg-

ges for dem i Stiftelsens Kasse under Directeurernes

Opsyn og Ansvar, og anvendes til nyttige Boger, hvoraf

dem da aarlig kan leveres saa mange, som de behdve

til uomgjængelig Brug i Skolen; men det ovrige bliver

i Kassen, indtil de tiltræde geislligt Embede, da det

bliver dem udbetalt mod deres Qvittering og skriftlige
!

Forpligt, a( anvende BelQbet til saadanne Boger, som

kunne være nyttige til deres Embeds-Forelse, og at

dette af dem rigtigen efterkommes, derfor h'6v de gj5re

Biskoppen god Rede ved hans Visitatz, men deres An-

deel, som enten fcir Tiden forlade Skolen, eller ganske

nedlægge Studeringer, efter at være dimitterede, eller

og antage verdslige Embeder, forbliver i Kassen, for

deraf at lægge Grund til et lidet Fond til Bcigers Ind-

kjob i Tiden for fattige Præster. — 16) De Klæder,
'

som Disciplerne medbringe, skal Forstanderen besdrge

ved de til Skolens Opvartning holdende Piger holdte

vedlige med Syning og Reenlighed, samt Skoene for-

færdigede, hvilket og Skolelærerne skal have Opsigt

med, at detvedbcirlig efterkommes. — 17) Enhver Seng

til Skolen bestemmes til 3 Disciple, og skal være for-

synet med een Vadmels-Underdyne med Ho og een med

Fjær, een Vadmels-Hoveddyne med Hd og een med Fjær,

og ligeledes een af hver Slags for den, som ligger véd

Fddderne, et Par Lagener af Vadmel og el Dækken.

Syge-Sengene indrettes paa samme Maade. Senge-

steder og Senge-Klæder leveres fdrste Gang in natura

af Stiftelsen, og til deres Vedligeholdelse nyder For
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standeren en aarlig GodtgjSrelse. — 18) Naar lovlig 1789.

Syn, Vurdering, Udtægt eller anden Forretning over de 1- Mai.

til Bispestolen og dens Godser horende Bygningers Re-

paration og Vedligeholdelse maatte af Directeurerne

begjæres, forrettes samme og gives beskreven paa Em-

beds-Vegne, og folgelig uden Betaling af vedkommende

Sysselmand, hvor Godset og Bygningerne ligge. — 19)1

Hensigt til de saa kaldte Oplags- eller Ndd - Penge

for Bispestolen, bliver saavidl mueligt at see derhen,

at der altid kan blive noget aarligt Overskud, hvor

lidet det end er, paa det denne Stiftelse i paakommende

Tilfælde kan have Noget af sit Eget at tage til, uden

at behove at besværes med at forrente fremmede Penge.

Og da det Gods og Indkomster, hvoraf disse N5d-Penge
t

skulle indkomme, er udlagt under Eet med Skolens og

Forstanderens Andeel, saa skulle og disse Penge af

ham indkræves, beregnes i hans Regnskab, og aarlig

erlægges li! Stiftelsens Kasse, og maae de ikke angribes

uden i det Tilfælde, naar nogen uformodentlig Nod

uomgjængelig maatte udkræve Saadant, da Directeurerne

ei alene bor derover affatte en skriftlig Resolution, men

endog indberette samme til Vores Danske Cancellie til

Approbation, med oplyselig Forklaring om Aarsagen

dertil. — 20) Coniributionen til det islandske Tugthus

svares indtil videre af Bispestolen, dog ikke efter hdiere

Ansættelse end den, som ifslge dens Paabud hidtil

har været anordnet, den udsvares til Vedkommende

iipod Qvittering under Eet af Bispestolens Forstander,

som haver Udlæg derfor. Men naar den engang i Ti-

den ved Tugthusets tiltagende Formue skulde ophore,

falder den igjen tilbage til Bispestolens Kasse, og samles

med sammes ovrige Ncid- eller Oplags-Penge, og bliver

'da af Forstanderen at erlægge til sidstmeldte Kasse,

tillige med disse. — 21) Da Aabod paa Ko-Qvilder

forlængst er fc5rt i Brug, i Anledning af Forordn, af

15. Maji 1705, dens 4. Art., saa maa samme fremdeles

vedblive for Bispestolens Gods
,

saalcdes, at for hver
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1789, Ko-Qvilde godtgjores i Aabod. 7 Skilling aarlig, hvilken

1. Mai. Bonden, som haver dem, skal nyde, og derimod være,
^^^^^^ * ""^^^^^^^

saavidt Landsloven tilholder
,

ansvarlig for saadanne

Qvilder, naar de engang heviislig ere ham leverede;

men denne Aabod godtgjores igjen saavel Stiftelsens

Embedsmænd som Forstanderen, Enhver for saa mange

Ko"Qvilder, som de aarlig for Directeurerne bevise at

der er forhaanden paa det til dem henlagde Gods,

hvorimod de have at paasee, at Qvilderne altid holdes

vedlige, paa det de uden Mangel kunde leveres til

Efterkommerne. For Faare-Qvilder derimod haver ingen

saadan Godtgjorelse Sled. Og da Landsloven ikke ud-

trykkelig bestemmer Forholdet imellem Jordens Godhed

og Dyrhed mod Qvildernes Antal, saa rettes dette efter

Stiftelsens Jordebog, og hvad der efter samme maatte

findes at mangle, naar Enhver skal udleveres sin

Deel, maa besørges anskaffet af de Penge, som Bispe-

stolen maaUe have i Behold af det dertil Udlagte ved

den forrige Afleverings-Aet, og saavidt deraf ikke haves

det Fornodne dertil, tillades Stiftelsens Directeurer

derom at indkomme med nærmere Forestilling. —
22) Ligesom Biskoppen, efter del, som foran er anord-

net, tiltræder Bispegaarden, saa bliver ved en ordentlig

Judicial-Forrelning engang for alle at afgjore, hvilke og

hvor mange Bygninger, saavel til Beboelse som Hus-

holdnings-Brug, der paa det sparsomste kunde agtes

fornodne for ham. Disse Huse udlægges af de der

ere. saavidt de ere brugbare; men saavidt de maatte

trænge til Reparation eller nogen Indretning, anvendes

dertil hvad overfl(1dige Huse, der maatte blive, og saa-

vidt disse sidste ikke maatte tilstrække, da erstattes

det Manglende ved Aabod efter lovlig Taxalion. Og

naar de til Biskoppens Vaaning og Husholdning fornodne

Huse saaledes ere engang bestemte, og ved Syn til

ham afleverede, holder han samme siden vedlige, imod

at nyde den dertil bestemte aarlige GodtgjSrelse, hvor-
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imod Husene ved Biskoppens Afgang udsvares i aabodsfcir 1789.

Stand. — 23) Som Inventarium udleveres Biskoppen af I- Mai.

Bispestolen 8 forsvarlige Koer. 60 Malkefaar, 20 Heste

og Hopper, nemlig 15 Heste og 5 Hopper, Altsammen
>

forsvarligt, og desuden saa meget af tjenligt Bohave,

at det kan udgjore 100 Bds Værdie i Gouranl. De

levende Krealure tilsvares altid igjen in natura af

den fratrædende Biskop, da de stedse bcir være i Be-

hold ved Stiftelsen; men det bvrige Inventarium kan

udsvares i Penge efter da gangbare Priis, saavidt noget

deraf ei maatte være in natura forhaanden. — 24) Naar

en Biskop ved Dbden afgaaer, nyde hans efterlevende

Enke og Born Naadsens-Aar , som saaledes indrettes:

Doer han imellem Fardag eller Foraars -Flyltetiden og

Michels-Dag, nyde de Smcirleier af Mensal-Godset, som

falde til Michetsdag, og Landskylderne til næstkommende

Fardag, hvorfra Enkens Naadsens-Aar tager sin Begyn-

delse, og gaaer til næstkommende Fardag inclusive

igjen. Men er den afdcide Biskop Enkemand, da nyde

hans Arvinger Indkomsterne ikkun til næste Fardag in-

clusive efter hans Dc)d. da de skulle aflevere Bygnin-

gerne og Godset i forsvarlig Stand, og i manglende

Fald med passende Aabod. — 25) Biskoppernes Enker

nyde i Pension den 8^" Deel af Embedets Indkomster,

som udlægges dem i Jordegods, samlet, saavidt mueligt

er, paa eet Sled, hvilkel de selv skulle lade admini-

strere og holde i forsvarlig Sland, og efter deres Dod

udsvares det til Biskoppen af deres Arvinger eller Sterv-

boer med vedbSrlij? Aabod. — 26) Som Stifts-Provsten

fremdeles, ligesom hidindtil, ved en Biskops Dod til-

træder hans Forretning, saa bor og den afgangne Bi-

skops Enke eller Arvinger drage Omsorg for, at han

nyder af dem hvis ham ved Forordningen af 10. Junii

1746 er tillagt, og desuden 80 Rd. aarlig in Specie,

hver Rigsdaler til 1 Rd. 12 Sk. i Courant. — 27) Naar

Vacancen efter en Biskops Afgang varer længere end

NaadscnS'Aaret, da maa hvad der bliver tilovers af

4
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1789. Bispe-Embedets Indkomster, naar det Slifts-Provslen Til-

1. Mai, lagde, saavei som Enkens Pension, om nogen er, samt

Administrations -Lonnen er fradragen, forbeholdes til

Reise-, Ordinations- og Flytnings-Bekostninger for den

tiltrædende Biskop; men i den Tid administrerer For-

standeren saavei Bispegaarden selv med dens Tillig-

gende, som det ijvrige biskoppelige Mensalgods, samt

indkræver Indkomsterne, udbringer dem til Penge, og

levererOverskuddet til Kassen, hvorfor ham somOmbuds-

Lon i delte Tilfælde godtgjores 12 pGto. — 28) Skulde

ellers, naar enhver af Vedkommende har, ved den nu

allern. anordnede Modlagelses-Forrelning, bekommet de

for ham bestemte Huse udlagde, befindes, at nogle

Huse bleve endda tilbage, som altsaa kunde agtes

undværlige eller overflødige, maa saadant i Forretningen

strax tydelig forklares, og saadanne Huse derefter det

snareste mueligt foranstaltes afskaffede, for ikke frem-
«

deles al være Stiftelsen lil Byrde, og Materialierne deraf

enten anvendes til de vedblivende fornddne Huses Re-

paration, om de dertil maatte findes tjenlige, eller bort-

sælges ved ofTenllig Auclion, og de deraf udkommende

Penge oplægges Stiftelsen lil Bedste. — 29) For at be-

stride de 50 Rd., som fra de fremfarne Tider ere blevne

bestemte lil Domkirkens aariige Vedligeholdelse, ud-

lægges dertil Afgift af visse Gaarde; og ligesopa Præ-

sterne paa alle Beneficiis ilsland administrere Kirkernes

Gods, under vedkommende Provsters og Biskoppernes

Opsyn, saa skal og disse til Domkirken henlagte Gaar-

ders Administration og aariige Contingenters Udsvarelse

deraf til Domkirken, imod at nvde den derfor nu be-

stemte Godtgjoreise , herefter paaiigge Præsten ved

samme, under Biskoppens og Herreds-Provstens Opsigt,

til hvilke Domkirke -Præsten aflægger aarlig Regnskab

for al Kirkens Indkomst, samt afleverer Beholdningen

lil Stiflelsens Kasse. Han anmelder betimelig for Stif-

telsens Directeurer, hvad Reparation der maatte beh5-

ves, og foranstalter samme efter deres Approbation.
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For Domkirken bliver desuden at indrette og holde en 1789.

ordentlig Kirke- eller Regnskabs-Bog efter Anordningerne, 1. Mai.

om saadant ikke allerede skulde være sat i Værk.

Vedkommende Herreds-Provst skal i denne Henseende

aarlig tage Syn over Domkirkens Tilstand, og opgive det

Manglende, lil des stSrre Vished om hvad Præsien derom

kan have at andrage for Directeurerne og disse derefter

at foranstalte. Og paa det saavel denne Domkirke-

Præstens Forretning , som hvad ham ellers efter An-

ordningerne paahgger, eller herefter kan blive anbe-

falet at forrette ved den latinske Skole, kan blive ved-

bcirligen befordret, maa ingen anden antages til Præst

ved Domkirken, end alene den, af hvilken de dertil

fornødne Egenskaber kunde være al vente; men hvad

Penge der nu forhaanden maatte være oplagde for

Domkirken, blive samme forbeholden. — 30) For at

kunne tilveiebringe, en bestemt Beregning over hvad

Holum Bispestols Indtægter retteUg bor anslaaes for til

Regel for Eftertiden
,
have Vi ladet forfatte vedheftede

Jordebog, efter de ved Vort Rentekammer havende

Jordeboger, samt de for Bispestolens Administration i

sin Tid til Rentekammeret aflagde Regnskaber, tillige

med de dertil horende originale Thingsvidner, om hver

Gaards Afgift, med videre, hvilken Jordebog herved

allern. authoriseres, som Rettesnor i Fremtiden for denne

Beregning. — 3i) Til fornoden Oplysning ved denne

Jordebog ville Vi end ydermere allern. have anordnet:

at ligesom et Hundrede indeholder 120 Alen, hver

Alen 2 Fiske, og hver Fisk igjen gjælder 2V4 Skilling

Gourant, saa skal og ifolge deraf et Hundrede i Land-

skyld, saavel paa Bispestolens, som alt andet beneficeret

Gods i Holum Stift, herefter beregnes til og ydes med

5 Rd. 60 Sk. Gourant, hvorefter da en Qvilde-Leie eller

2 Foringer eller 20 Pd. Smdr, som udgjOr Ve af et

saadant Hundrede, bliver at beregne og yde med 40

Fiske eller 90 Sk. Couranl, og Fiske-Landskylden, hver

Væt eller 80 Pd. Fisk ligeledes med 40 Fiske, eller 90
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^789. Sk. Courant, hvorimod den ved Reglementet af 17. Julii

I. Mai. 1782, dens 1. Aii., anordnede hoiere Evaluation af

Landskylds-Fisk og Smdr skal være ophævet. Tienden

af Fiske-Jorderne paa Bispestolens og andel beneficeret

' Gods maa ikke fordres eller beregnes hoiere, end

efter Qvilde- og Landskylds -Hundredels forbemeldle

Ansætning med 90 Sk. for Vetten, saa at dens ved

meerbemeidte Reglements 7. Art. anordnede Ansætning

ligeledes herefter skal være aldeles ophævet. — 32) Men -

saasom Bispestolen og andre Beneficiarii ingenlunde

maae fordre i Landskyld og Rettigheder , være sig in

natura eller i Penge, mere end dem tilkommer, saa

skulle og Leilændingerne, ifcilge Vores allern. Reskript

af 28. Maji 1777, uvægerligen være forbundne til at

yde saadanne Vare, som ere fuldkommen gilde og

gjæve, og som uden Vanskelighed kunne finde Afsæt-

ning og gjores i Penge. I Særdeleshed bSr Smbr og

Fisk, som ydes i Landskyld eller andre jorddrottelige

Rettigheder, være saa forsvarligen behandlede, at de

kan være fuldkommen tjenlige til Udspiisning i inden-

landsk Husholdning. Fisken maa alene beslaae i Torsk,

vel virket og tOrret; men den kan være smaa eller

stor, ligesom den kan falde. De, som vise sig modt-

villig i at yde eller betale de dem paaliggende jord-

drottelige Rettigheder, bcir efter Reglementet af 17. Julii

1782, dens 17. Art., lide Udpantning, som vedkom-

mende Sysselmand foranstalter uden nogen foregaaende

Dom. — 33) Saasnart denne Aet sættes i Kraft, skal over

Bispestolens nærværende Tilstand forfattes en oplyselig

judiciel Forretning, hvoraf skulle udfærdiges tvende ligely-

dende og eens indrettede Gjenparter, den ene at forblive

ved Stifts-Kislen, og den anden at nedsendes til Vores Dan-

ske Cancellie, for at forblive der til behovende Efterretning

og Oplysning i forekommende Tilfæ.lde. Disse Forretninger

skulle, saavidt mueligl, indrettes i samme Orden, som

denne Aet og alle deri forekommende Udregninger til

Penge stiles paa Courant og rettes efter den Evaluation,

i
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som her er fastsat. Sysselmændene paa hvert Sted, 1789.

hvor Bispestolen og dens Eiendomme ligge, skulle paa !• Mai,

Embeds-Vegne gjclre disse Forretninger paa lovlig Maade,
-^-^^

under Directeurernes Opsigt; men især skulle disse ^

Forretninger nSiagtig forklare og udvise, i Hensigt til

Bispestolen selv og det dertil Horende, hvad der vir-

kelig nu er i Behold af Bygninger, Besætning, Inventa-

rier og Beholdninger, og i Hensigt til Godserne ligeledes

siykkeviis for hver Gaard, hvad der er, samt hvad der

efter denne Aet befindes at mangle , være sig i Byg-

ninger, Landskyld eller Besætning, og AU dette, især
- ^

de tvende sidste Poster, udfores med bestemt Værd

og Tal. I Hensigt til Bygningerne paa Bispestolen selv,

maa ved denne Forretning, efter Overlæg med Direc-

leurerne, strax afgjbres, saavel hvilke Bygninger der

skulle vedblive og bestemmes, være sig for Biskoppen

selv samt Skolen og dens Oeconomie, eller til anden

herved anordnet Brug, som derimod, hvilke af Bygnin-

gerne herefter skulle afskaffes som unødvendige, samt

hvorvidt disse da enten skulle sælges, som* de staae,

eller anvendes til andre vedblivende Huses Istandsæt-

telser I Hensigt til Inventarium maa ligeledes stykkeviis

optegnes AU hvad der er, og da deraf strax udlægges

enhver af de Vedkommende, hvad dem her er tillagt,

og hvad da bliver tilovers foranstaltes solgt Stiftelsen

til Bedste, som fov er meldt. I Hensigt til Beholdnin-

gerne, b£ir sammes Summa noie og netop i Forretnin-

gerne anfiSres, tillige med Forklaring, hvori de bestaae.

Disse Beholdninger, saavidt de ikke til noget vist ere

bestemte, tillades strax at foranstaltes paa bedste Maade

anvendte til del ved Stiftelsen Manglendes Istandsæl-

l^lse, saavidt del kan skee, alene at saadan Anvendelse,

ligesom Stiftelsens aarlige Tilstand, i Fremtiden indbe-

rettes til Vores Danske Cancellie, tillige med det ovrige

Modtagelsen angaaende. Endelig maa oftbemeldte For-

retninger, i Hensigt til Bijnder-Godset, ved hver Gaard

stykkeviis forklare, hvorvidt der paa nogen Gaard
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'!789. maalle være nogen Jovformelig Affældning paa Land-

1. Mai. skylden mod Jordebogen at regne, samt hvor mange

af Qvilderne der maatte mangle. Og efter disse For-

retninger skal da enhver af Stiftelsens Embedsmænd
udleveres det ham Tillagte, og samme af ham modtages

imod Qvittering paa Forretningen.

II. Cap. Om de specielle BestemmeUer i Henseende

til Eolum Bispestol, 1) Indtægten for Holum Bispestol

bliver al beregne som fdlger;

1. Jordebogs-Afgifter af Laudskyld og Qvilder efter

Bispestolens Jordebog, saaledes som den var den 10.

Novembr 1741, og beldber til . . . 281)6 Rd. 48 Sk.

Hvorfra drages: Nogle i denne Jorde-

bog anfOrte Gaarde, som ere Bispestolen

uvedkommende og henlagde til Andre,

nemlig: Hol i Hofdehverve, som lil-

htirer Mcidrefells Hospital 3 Rd. 72 Sk.

Aas, henlagt til en Stu-

dent ved Academiet, og

forestaaes af Biskoppen

som Ephorus .... 9 — 36 —
Bruarland, Præstens til

Hof og Miklebay paabo-

ende Gaard . . . .14 — 6 -

Hialtestad, Præstenstil

Flugumyre og Hofstæd

paaboende Gaard . . 16 — 84 —
Ytra Wallholt, tilhø-

rende faUige Enker . , 14 — '6 —
Meyarland, henlagt til

Præsten paa Fagrenæs .4 — 66 —
62 — 78 —

Igjen 2803 — 66 —
2. Tiender af Skage- og Ofjords-

Sysseler, tilsammen beregnet, efter Se-

Lateris 2803 — 66 —
4
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Transp. 2803 Rd. ()6 Sk. ^89.

parations-Aclen af 1767 og reduceret Mai.

til Gourant — h —

Rd. Sk.

42

Summa Indtægt 2888 - m —
2) Som staaende Udgift for Holum Bispestol bliver

derimod at beregae:

Skolen: a. Til 15 Disciplens Kost og videre

fra 1. Oktbr, lil 31. Maji inclusive, saasom:

Fisk pro persona lil hvert Maallid

16 Lod, er daglig for hver 1 Pd.,

og bliver for dem samtlig 11 Skpd. "

7 Lpd. 3 Pd., å 3 Rd. 72 Sk. Skpd., er . .

^S.m.(5r pro persona 6 Lod til hvert

Maallid, er 12 Lod daglig, gjcir for

dem samtlig i Skoletiden 4 Skpd.

5 Lpd. 7 Pd., a Pd. 4^3 Sk. . . , . . . (»4 7V

M e e i i den hele Skoletid for samt-

lige Disciple: af Rug lOTdr å 3 Rd,

60 Sk. ........ 36 Rd. 24 Sk.

af Byg 5 Tdr å 3 Rd. 4 Sk. . . 15 — 20 — ^

51 44

Itv 95 Vs

2 r)3

Kjdd hver ugentlig 2V2 Pd., er

for samtlige Disciple i hele Skoletiden

81 Lpd. 9 Pd., å 20 Sk. Lpd. .....
Valde V4Tde. hver i Skoletiden,

gjdr for dem alle 3^/4 Tdr., å 6J8 Sk. . .

Melk hver en Pot daglig, som

Forstanderen leverer uden at be-

regne det , da saatvel Hbslæl til

Kcierne, som Folk til Hdbjergningen

godlgjQres ham, og Kcierne leveres

ham som Inventarium » »

Spansk Salt en Tcinde 2 63 •

Lys lil hver Discipel i Skoletiden

Lateris 180 54

V
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4789. Rd. Sk,

1. Mai. Transp. 180 54

8 Pd., er for dem samtlig 150 Pd.,

å 8 Sk. Pd. 10 »

Lys til Lærerne hver 4Vb Lpd 4 »

Papir, hver en Bog å 12 Sk.,

tvende dito å 9 Sk ] . . . 4 66

Skoe, til hver 32 Sk., ér 5 »

I Stedet for Klæder, som fdr, til

hver Discipel 2 Rd. 42 Sk. til Btt-

ger, gjdr 36 54

Til Sengesteders og Klæders Ved-

ligeholdelse 8 »

248 78

b. Til de ved Skolen holdende

Tjenestefolks Kost ogLSn: i Karl . 26 10

\ Dreng . 16 10

og 2 Piger å 16 Rd. 10 Sk. . 32 20

74 40

c. Transporten til Skolen og dens

Husholdning : en Kjobemand kaupa-

matr] i Sommertiden 12 »

For at bente Fisk, de Aar det be-

hdves , med alle derpaa gaaende

Omkostninger, saasom 3 Karles og

1 Drengs Lbn og Kost i.3 å 4 Uger 14 64

Til Heste-Beslag og Hestetbi . . 54 4V9

67 Vælter Fisk å Skpd. efter Tax-

ien 7 Rd. 18 Sk. 120Rd. 37V9Sk.

Afgaaer, som for-

ben er beregnet

under Skolespis-

ningen .... 62 — 78 —
• 57 55 Vs

- 138 28

Lateris 461 50
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Rd. Sk. Rd. Sk.

Transp.

d. Til Skolehusenes og de til Sko-

lens Husholdnings Bygningers Ved-

ligeholdelse ... ^ .... 15

Skolens Inventarii Vedligeholdelse 12

B) Til den medicinske Indretning IQ 12

Til en Studiosus Theologiæ, som

forretter Degne-Embedet ved Domkir-

ken og gaaer Biskoppen tilbaande

ved Bogtrykkeriet 25 48

^ C) Færgelbn for Stiftelsens Folk og Gods

paa trende Færgesteder over Herredsvandene.

D) For Fiske-Pakhuset og Fiskens Modta-

geise paa Hagenæs i FJiote Ombud . . . .

E) Tienden af det til Skolehus-

holdningen udlæggende Jordegods

lil Præster og Fattige, nemlig : Lan-

genæs Ombud .10 IfiVa

Fiiote dito 19 48

Slettehlids dito 25 84

og Hiemme dito . . 60 49Vs

461 50

F) Tugthus-Contribulionen for Bispestolens

hele Gods, som Forstanderen betaler aarlig til

vedkommende Sysselmand efter rigtig Regning
"

G) Til Aabod paa Qvilderne paa Skolens

Gods

Hj Ombudslon, som Forstanderen maa

godlgjcire til Andre, for saavidt han ei selv

kan bestride det særdeles Tilsyn, hvorimod

hine bor besørge Afgifterne til ham rigtig ud-

svarte, saasom:

for Langenæs Ombud. . . 28 12

27

44 60

5 60

2 78

— 116 6

41 42

13 5

n89.

1. Mai.

K. B
Lateris 28 12 712 13

80
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i 7'89.

i. Mai, Transp.

— Fnioskedals dito . .

— Svarfadardals dilo

— Svinadals dito . , ,

.

Rd. Sk.

28 12

22 48

in 84

28 12

I) Til Præsterne afKirkeqvilderne

:

paa Flatae ...... 1 84

— Aabai
'

. 2 78

— Spaakonufell .... 1 84

Kj Forstanderens aarlige Kost og LiSn

L) Til Rector belales, som ham

aarlig mangler i sit Udlæg ... 92 Sk.

Derimod modtager Forstanderen

og beregner, saasom:

hos Bispe-Enken, naar nogen

er, elier og hos Bit<pen . . 2 Sk.

hos Conrector 45 —
hos Domkirke-Præsien . . 34 —

81 —
igjen 1 1 Sk.

M) Oplags eller Nod-Penge til Stiftelsen

hvoraf aarlig skal betales til Biskoppen

.10 Rd. for at supplere hans iMn til iiHO Rd.,

uden all formeget at separere Ombuddene

ved aparte Udlæg hertil.

N) Rector i aarlig Lbn ... 100 »

og Kost 40 «

OmbudslOn af det ham tillagde

Gods . . 7 «

hans Værelses Vedligeholdelse . . 2 »

Qvild^rs Aabod I 47

Rd. Sk.

712 13

- 95 t)0

() 54

130 »

295 40

150 47

Later. 1390 22
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Transp.

O) Conrector i aarlig Ldn . .

Kost . .

Oaibudsl(5D

hans Værelses Vedligeholdelse . .

Qyilders Aabod

P) Præsten ved Domkirken:

Rd. Sk.i

3U »

40 »

4 48

2 »

1

100

4
**

N

» hans Værelses Vedligeholdelse . 2

48

1 15

foruden Betaling for Minislerialia

efter Reglementet.

Qj Domkirken til aarlig Vedli-

geholdelse^ saalænge indtil ligesaa

meget aarlig kan indkomme af Bog-

trykkeriet , , 50 »

Qvilders Aabod » 38

Rj Biskoppen i aarlig Ltin, for-

uden Bispegaardens Benyttelse . . 1100 »

og foruden de 50 Rd., som betales

ham af Oplags-Pengene, hvorfra af-

gaaer til Bispe-Enken, om nogen er,

Vs Deel • • 137 48

igjen 902 48

Til Bispegaardens Bygningers

Vedligeholdelse 30 -

Ombudslcinafdethamlil-

deelle Jordegods i Skage-

^ords-Syssel og Olufsfjord å

^ pGt. ... ^ .... 4() 8()

Bd. Sk.

1390 22

1789.

1. Mai.

97 48

115 03

50 38

Later. 76 86 962 48 1653 7§



642 Amohdn. ang. Holum Bisp£5tol og Skol£.

4789. Bd. Sk. Rd. Sk. Rd. Sk.

1. Mai. Transp. 1^ Hf) 9()2 48 1053 75

Tiende til Præsi og Fattige

i Skage Ombud .... 5 (50

Til Præsterne paa det ham

tildeelte Jordegods og dets Kir-

ker, nemlig: paa Miklegaard. o ()0

FJugumyre og Hofstad . . 5 60

Widvig . . . . . . . 3 72

Miklebai i Oslandshlid . . 2 7H

og Kete 2 78

Ombudslon af Hcirgardals
"

Ombud 14 1)

Aabod paa Qvilderne af del

ham tildeelte Gods ... 9 42

. 120 02

losy 14

Sj Til Biskoppens Enke, naar

nogen er . 137 48

Ombudslon O 84

Qviiders Aabod i 37
^ 145 73

• Summa 2888 60

3) Til at bestride foregaaende Udgifter udlægges:

A) Til Skolen og dens Underholdning med hvad

videre til Forstanderens Forpagtning henhiJrer, bereg-

net ialt til den Summa ........ 944 31

hvortil kommer Oplags- eller Nt5d-Penge . . 295 40

og derforuden, som aarlig skal svares til Rec-

tor, over det som fra Bispe-Enken, Conrector

og Domkirken indkommer n 11

tilsammen 1239 82

1) Langenæs Ombud 146 24

2) Fnioskedals dito 151 39

Lateris 297 03 123^ 82
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Transp

3) Svarfadardals Ombud . . .

i) af Fliole Ombud: Siglefjord .

Hedinsfjord

i Fliolum

5) i Slettehlids Ombud, de herefter

til Gonrector udlagde 10 Gaarde

og 1 lil Biskopperv undtagne .

6) i Hoima-Ombud 20 Gaarde, nem-

lig: Ulfslad, Ulfstadekol, Kuskerpi,

Upsal, Kelduland, Stekiafletir, Gils-

backe, Merkigil, Midhuus, Aarbær,

Tinnarsel, Nyebær, Vatnsleysa,

Lon , Narfveslad
,

Asgeirsbrecka,

Enni, Lækur, Kyrholt og Reyker'

.

7) hele Svinedals Ombud . . . .

8) af Tienden af Skage- 9g Oefjords

Syssel

Rd. Sk. Rd Sk.

297 ()3 1239 82

157 93

55 30

20 60

41 24

(789.

1. Mai

197 78

194 fiO

259 21

15 37

hvoraf betales aarlig til Rector,

som han bar faaet forlidet i Udlæg

derimod oppebærer Forstanderen

aarlig hos Eflerskrevne, som have

faaet for meget i Udlæg, nemlig:

hos Bispe-Enken . . n 2

Gonrector . . » 45

Præst og Domkirke » 34

92

81

igjen 1) 11

som aarlig beregnes Skolen til Udgift,

tilligemed de 50 Rd., som aarlig skal

betales til Biskoppen.

B) Til Rector ved Skolen for de ham til-

lagde 150 Rd. 47 Sk.:

1239 82

Lateris 1239 82
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4789.

1. Mai. Transp.

1) de gamle Reclors-Jorder . . .

2) af Heima-Ombud: Saurbær, Una-

stader, Skrideland, Biarnaslad og

Fiall

Rd. Sk.

93 27

Rd. Sk.

1239 82

56 24

de manglende 92 Sk. oppebærer

han aarlig hos Forstanderen,

C) Til Gonrector ved Skolen for

de ham tillagde 97 Rd. 48 Sk.

1) i Heima Ombud: Hvammur

2) i Sletlehlids Ombud 10 Gaarde

nemlig: Skuggabijjrg, Biarnaslader

Biarnastadagierde, Nylende, Grind

ur, Kambur, Slafn, Halegslader

Tumabrekke og Midhuus . .

12 03

85 30

149 51

97 93
hvoraf han aarlig betaler til For-

standeren 45 Sk., som han efter

det foregaaende har faaet for me-

get i Udlægget.

D) Til Præsten ved Domkirken, for de

ham tillagde H5 Rd. 63 Sk., i Heima Ombud
H Gaarde, nemlig: Hringvær, Gardakot, Skuf-

stader, Ingveldarstader, Nautabu, Kiervalstader,

Kalfslader, Sleitustader, Smidsgerde, Svidning-

ur og Litleholl lift 69

E) Til Domkirken for de den tillagde 50

Rd. 38 Sk.: i Heima Ombud 4 Gaarde, nem-

lig: Dyrfinnustader, Svadastader, Sydrebrekk-

ur og Ytrebrekkur 49 66

de Kirken allsaa manglende 68 Sk. lægger

Domkirkperæsten aarlig fra sig til den, for-

uden de 34 Sk., som ham efter det Fore-

gaaende formegel er udlagt, hvilke betales

til Forstanderen.

Lateris 1653 73
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-

Rd. Sk.

Transp. 1653 73

F) Til Biskoppen for de ham tillagde i 089

Rd. U Sk., naar der er Bispe-Enke:

\) hele Hcirgardals Ombud . . , 81 54

2) Olafsfjord og Resten afFliote-Ombud 238 12

3) i Sletlehlids-Ombud: Gaarden Bai 11 24

4) Resten af fleima-Ombud, som ikke

til Andre navnlig er udlagt . . 020 m
r>7 93

6) af Tienden af Oefjords og Skage-

fjords Syssel m 59

1089 14

Herforuden nyder han hos For-

standeren af Oplags-Pengene aar-

lig 50 Rd,

G) Til Biskoppens Enke, naar

nogen er, for de hende tillagde 145

Rd. 73 Sk.:

\) I Heima- Ombud, Gaarden Hof . 13 57

2) Lens-jarda Ombud 132 18

145 75

hvoraf aarlig betales til Forstanderen 2 Sk.

som hende formeget er udlagt.
« —,—

Summa 2888 ()()

4) Drangoen med dens Avling tillægges Biskoppen,

ligesom Bispegaarden selv, da denne Avling er en Her-

liglied, som bcSrer til samme. — 5) Til Skole Oecono-

mien paa Holum udlægges Forstanderen af Bispestolens

Inventario: G forsvarlige Malke^Kcier, 10 brugbare

tamme Heste, 5 Hopper, en Fiskebaad i brugbar Stand

21 Rd. 24 Sk , Dækketoi af Træfade, Skaaler, Tal-

lerkener, Skeer og Knive = 3 Rd. 18 Sk., Bordduge

og Haandklæder ^ 3 Rd. 18 Sk., Foustager og Kar

li) Valde = 6 Rd. 36 Sk., Dilo (il Sm'éT = 5 Rd. 30 Sk.,

Truge, sraaae Kar og Spande 1 Rd. 64 Sk., brugbart



*

616 Anohdn. ang. Holum Bispestol og Skole.

1789. Kjekkentoi af Jern og Kobber =« 17 Rd., lil Kisler og

1. Mai. Skrine =6 Rd. 12 Sk., en 4 Lpd, Bismer, el Reise-Telt

^ = 2 Rd. 12 Sk., Sengeklæder lil 10 Senge, hvoraf

tvende i Reserve lil Syge = 42 Rd. 48 Sk., 3 Bækkener

« 1 Rd. 6 Sk., 15 Klovsadler med Tilbehor 2 Rd.

12 Sk., 15 Baggereeb af Skind = 5 Rd. 30 Sk., 15

Dilo Haar- = 2 Rd. 60 Sk., Klovsadel-Dyner eller Red-

dinger lil 15 Heste = 48 Sk., 5 Leeskafter, 10 River

og 10 Moghakker = 32 Sk., en Jern-Brækkestang, tvende

Spader og 3 Skuffer « 80 Sk., 15 Gange Hesleskoe

å 25 Sk. = 3 Rd. 87 Sk., 5 Hij-Leer, Ivende TOrve-Leer

80 SJ;., tvende Par Torve-Kasser, Ivende Par Mog-Kurve

og 4 Par Torve-Kasser 4 Rd. 24 Sk., desuden til eet

Aars Provision for Skolen i Forraad, foruden det l5bende

:

9 Tdr. Rugmeel å 3 Rd. 60 Sk. = 32 Rd. 60 Sk., 9 Td.

Bygmeel å 3 Rd. 4 Sk. = 27 Rd. 36 Sk., 102 Foringer

Sm6r a 45 Sk. 47 Rd. 78 Sk., 39 Vælter Tcirfisk

a 90 Sk. « 36 Rd. 54 Sk., en stor Haandqvæm med

Kasse = 6 Rd., 40 Al. Vadmel eller andel brugbart

T6i lil 13 Sække h Sækken 2 Mk. 8 Sk. = 6 Rd. 3 Mk.

— 6) Til de 3 Færger paa Herredsvandene svarer

Holura Bispestol herefter aarlig det samme som hidtil,

hvilket Forstanderen udbetaler, hvorimod denne Stif-

telse og alle dertil horende nyde de hidtil sædvanlige

Friheder i Hensigt til Overf6rselen. — 7) Som Bogtfyk-

keriel paa Holum er egentligst at ansee af Begyndelsen

legeret til Domkirken sammesteds, saa skal del og for

Fremtiden adminislreres for dens Regning, saaledes, al

alle derpaa gaaende Omkostninger, saavel i Malerialier

som Folkehold, samt de der trykte Rogers Indbinding

og Forhandling, m. v., bestrides af dets Udbringende,

og allsaa komme det til Last, da Kirken beholder hvad

som bliver tilovers. Bogtrykkeriets Drift, samt de der-

til barende almindelige Foranstaltninger og Opsigt, saa-

vel i Hensigt til Assorteringen som Arbeidet og Afsæt-

ningen, m. v., og især til Bestemmelsen af hvad Boger

der skulle trykkes, skal paaligge Biskoppen efter Over-
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iaeg med Amtmanden, som Med-Directeur, og Rector nS9.

nied Conrector og Domkirkepræsten være forbundne l. Mai.

i alt mnelif;t, og deriblandt ved Correciurencs eller

PrSve-Arkenes Læsning, at gaae til Haande. Men Regn-

skabet Ibr Bogtrykkeriet, samt de fornodne særdeles

Foranstaltninger til Indbinding, Transport til Afsætningen,

samt Anskaffelse af hvad der behoves til Bogtrykkeriets

og Folkenes Underholdning, hvormed Biskoppen ikke

kan besværes, skulle skee ved Forstanderen, alt efter

Biskoppens Anordning. — 8) Da Bogtrykkeriet efter al

Anseelse vil behove en Summa Penge engang for alle

til sin Istandsættelse, saa tillade Vi allern., at det der-

til Fornridne enten maa forskydes af den i den 13.

Art. ommeldte Aabod, saafremt Noget deraf dertil kan

undværes, eller og forskaffes ved Laan mod gangbar

Rente, dog at saadant Laan afbetales igjen af Bogtryk-

keriets Udbringende, naar 'let giver noget Men da

Domkirken paa Holum imidlertid ikke kan trække noget

til Vedligeholdelse af Bogtrykkeriet, er den indtil videre

givet Udlæg dertil af Bispestolens Indkomster; men lige-

som Boglrykkeriel kommer i Stand til at bestride denne

Udgift, skal dens Belob icjen falde tilbage til Bispesto-

lens Kasse, som et Tillæg til Oplags- eller N5d-Pengene.

— 9) Biskoppen forestaaer at forskrive hvad der beho-

ves her fra Staden til Bogtrykkeriet, saavel som det

iobende Opsyn med Bogtrykkeren, hvilken af ham og

Med-Direcleur instrueres; ligeledes besdrger Biskoppen

J»l den Correspondence, saavel med Geistligheden i sit

eget Stift som i Skalholls Stift, der kan behoves lil

Afsætningens Befordring, og da delte vil give ham me-

gen Besværlighed, nyder han 20 pCL af Fordelen. Og
som det er nyttigere for Bogtrykkeriet, at Oplag af ai-

niindeligen afsætlige B5ger heller ere store, ex. gr. paa

^000 Exemplarer, end smaae, saasom paa 500, bliver

dette fOrsle at tage til Hegel ved Bogtrykkeriets Drift;

Og da Forstanderen vil faae megen Umage, deels med
det til Bogtrykkeriet og Bogbinderiet henhørende Folke-
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1789. hold, deels og med Indbindingen samtBOgernes Afsætning

1. Mai. 02 Forsendelse, nyder han af Bogtrykkeriet aarlig Lbn 40

Rd-, og desuden 10 pCt. af den deraf udkommende rene

Fordeel, som Opmuntring til Afsætningens desto bedre

Befordring, hvilke 10 pGt. tilligemed de Biskoppen til-

lagde 20pCt., tilsammen 30 pCt., fcirst blive at beregne

naar alle Omkostninger og paahæftende Udgifter i For-

veien ere fradragne. Men til desmere Opmuntring for

Forstanderen til at s5rge for Afsætningen, maae de ham

tillagde pCt. endog forhciies i Forhold til det aarlige

Overskuds Tilvæxt, som udbringes af solgte Bciger, ind-

til 20 pCl. — 10) Da det af Bogtrykkeriet udkommende

nu er henlagt til Domkirken, nyder den ikke for Frem-

tiden de ved forrige Separations-Aet for Eleemosynariis

beregnede og denne tillagde 24 Kroner, derimod skal

en Eleemosynarius fremdeles holdes sammesteds for

disse Penge, som skal være Studiosus Theologiæ, ba^ide

for at han paa den Tid afAaret, som Skolen ikke hol-

des, kan forestaae Sangen i Domkirken, og ellers for-

rette hvad en Degr» tilkommer, saa og have Leilighcd

til, under Biskoppens Opsyn, desbedro at forfremme sig

i sine Studeringer, samt (5ves i at prædike, som især

for at gaae Biskoppen til Haande i den daglige Opsigt

over Bogtrykkeriet, hvortil han om Vinteren kan have

saa meget mere Tid, som Skolen da forestaaer Sangen

i Kirken. Det ham Tillagde udsvares af Forstanderen,

og naar Bogtrykkeriet kommer i den Sland, at det kan

udrede denne Udgift, ska! det dertil Udlagde falde til-

bage til Bispestolens Kasse og lægges til Nod-Pengene,

— 11) Af de i forrige Separations-Aet for Holum navn-

givne Filial-Kirker bOr Geldingeholts og Hcifde Kirker

udgaae, som forlængst afskaffede. Til de ovriges Ved-

ligeholdelse er ikke fundet fornSdent at udlæ-gge noget

af Bispestolens Indtægter, da de, i Kraft af Vores allern.

Reglement om Kirkernes Indtægter, agtes al kunne

holde dem selv. Men paa det der altid kan haves den

fornodne Riglighed, at deres Indtægter nOiagtig ind-
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kræves og anvendes, bcir ordentlige Kirke- eller Regn- 1789.

skabs-Boger for dem efter Anordningerne indrettes og l. Mai.

holdes, om saadant ikke allerede er sat i Værk. —
12) Da der haves Aarsag at formode, at Vaaningshus

^ig Bopæl med de fornodne Beqvemmeligheder for Bi-

skoppen ikke vil forefindes paa Holum, og maaskee ikke

heiler til Varighed for Fremtiden kunde istandsættes

paa den i det foregaaende anordnede Maade, saa gives

den Biskop, som nu kommer til Holum, ailern. Frihed

til strax at besorge den nu forhaanden, og især for

den næste Vinter uomgjængelig fornbdne Indretning

til hans Vaaning paa den Maade, han og Med-Directeur

maatte finde tjenligst baade for Stiftelsen og ham.

Men skulde denne Indretning ikke kunne gjSres til Be-

standighed for Fremtiden, maa det være ham forbehol-

det nærmere al foreslille del Fornodne derom. — 13) Da

der er befunden en stor Mangel paa Holum, men der-

imod , at der af afgangne Biskop Gisle Magnussens

Stervbo er udlagt som Aabod paa disse Mangler en

Summa af 3919 Rd. 21 Sk. Kroners Værd, foruden en

Deel uindbundne islandske Boger, som ikke ere ansatte

til nogen Værd , hvilket alt daværende Oeconomus

sammesteds skal have modtaget, saa tillades Direcleu-

rerne strax at besorge denne Summa, saavidt samme

ved den nu forestaaende Modtagelse endnu maatte fin-

des i Behold, og ikke at være bestemt til noget andet

særdeles Brug, paa bedste Maade anvendte til Istand-

sættelse af del, som mangler ved denne Stiftelse, være

sig af Bygninger, Inventarium, Qvilder eller Andet, al-

ene at denne Beholdnings Anvendelse indberettes af

dem til Vores Danske Cancellie til nærmere derpaa

indhentende Approbation. Men saavidt det saaledes

Udlagde eller Valuta derfor ei mere skulde forefindes,

maa den befundne Beskaffenhed dermed af Bispesto-

lens Directeurer nærmere andrages til. Vores Danske

Cancellie med alle sine Omstændigheder, og deriblandt

^sær, hvorvidt noget deraf med Rette kunde agtes at
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MSS, være bleven forvansket ved mislig Behandling, paa diet

T'V,"^ at den fornodne Tiltale mod vedkommende Skyldige

til Erstatning derfor kan vorde foranstaltet, og saavidt

det overblevne af forbemeldle Aabod eller Beholdning

ei maatte findes tilstrækkeligt til at opfylde det Mang-

lende, være sig til Lonningernes og andre snadanne

Udgifters Bestridelse, eller til Stiftelsens Istandsættelse,

maa den af Os allern. tilsagte Understcittelse for denne

Bispestol anvendes til at supplere .det nu forhaanden

Manglende, saavel i vedkommende Embedsmænds Lcin-

ninger, som Skole-Oeconomiens uundgaaelige Udgifter.

Men om noget deraf kan blive tilovers, skal del, saavel

som hvad der kan udbringes, deels af overflodige Huse og

Inventarier, deels af detBeholdoe af bemeldte Aabod, som

f6r er meldt, anvendes til at anskaffe de manglende Qvil-

der, ligesom disse kunde blive al erholde for laalelig Pris.

Udfaldet .af alt dette skulle Directeurerne oplyselig indbe-

rette til Vores Danske Cancellie, paa detsamme derefter kan

indgaae til Os med nærmere allerund. Forestilling derom,

efter Befindende. Hvorefter alle Vedkommende sig aller-

und, haveatrette. Givet&c. Christiansborg d. I.Maji 1789^

2. Mai. Cancellie-Skrivelse til Finants-Collegium, ang.

Understøttelse til Holum Bispestol. Khavn den

2. Mai 1789. Cancell. Brevbog for^ 1789, Nr. 1426,

S. 803-804.

P. M. Ved al lade sig alierund. foredrage Alt,

hvad som en i Aarel 1783 nedsal Commission har fore-

slaaet
,

anlangende de islandske Bispestole og deres

') Ved Reskr. s. D. til Biskop Sigurd Stephansson paa Holum

og Åmtm. Stephan Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet,

sendes dem ovenanf. Anordn, om Holum Bispestols og Skoles

Bestyrelse, (^paa det at I eder derefter allerund. kunne

vide at rette, og iiivrigt derom meddele Enhver især, saa-

vidt ham vedkommer, den fomBdne Underretning". Norske

Tegn. XLUI, 403.
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Oeconomie, har H. K. Maj' i Et og Alt behaget at bi- 1789.

falde bemeldte Commissions Porslag, for saavidl Holuin ^^y^
Bispestol angaaer. Og da allerhoistbeu)*' H. Maj* ved

denne Leilighed tillige allern. har resolveret; at den af

den kongelige Kasse formedelst Jordbranden bevilgede

Hjelp af 700 Ud. endnu skal vedvare i 5 Aar, mod
hvilken Tid AUerhoistsamme efter Omstændighederne

og nærmere Forestilling allern vil bestemme, om og

hvorvidt en extraordinair Hjclp videre maatle være at

forunde: saa har man del kgl. Finanlz-Collegium saa-

dan Hans Maj*' allern. Resolution ' herved tjenstligst

skullet communicere. Det kongelige Danske Canoellie

den 2. Maji 1789.

Rentekammer - Skrivelse til Cancelliet, ang. 37. Mai.

Rettergangen i Kammerrets -Sager. Khavn den

27. Mai 1789'. - Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1689.

Imod Sysselmand Arnorsen i Sneeljeldsnæs Syssel

er, formedelst paadrague Restancer af Forpaglnings-

Afgifter af Sysselet samt Årnestappens Ombud
,
anlagt

Sag til Fravigelse fra Ombudet. Af hosfblgende Skri-

velse vil det kgl. Danske Canoellie behagelig erfare,

hvad Foresporgseler Amtmand Stephensen gjbr, om,

for hvilke hoierc Retter Underretsdommen bliver al

indstævne til Underkjendelse. Man er her ved Kam-

meret af den Formening, at da den Norske Lov i hvad
j

der angaaer Processen ogsaa gjelder for Island, maae i

lige Maade de samme kongelige Anordninger, der be-

træffe denne Gjenstand, i Island have Lovskraft ; hvoraf

da maalte folge, at alle Sager, som angaae den konge- .

lige Interesse, og forhen horte under Kammerrettens

') den her paaberaabte kgl. Resolution er ' af 27. Marts 1789

og findes i „Rotuli over det Danske Cancellies allerund.

Forestillinger til Kongen 1789", Fol. 110.

O Reskr. 38. August 1789.
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4789. Ressort, b5r, i Overeenssleinmelse med Forordningen

pMaT" Februar 1774, fra Hjemthinget eller fSrsle Instants

umiddelbar til IlSiesleret indstævnes. Skulde imidlertid

denne Forordning ikke i Island være publiceret, dn-

skede Kammeret meget, at det maatte skee, og skulde

derhos tjenstligst overlade til velbemeldte Gancellies

AfjijOrelse, om nogen Bevilling i dette Tilfælde for den

berdrte Sags Indstævning til Hdiesteret skulde være

fornbden, da behageligen at ville udvirke samme. Yi

udbede os at blive underrettede om Udfaldet, paa det

at Amtmanden kan med Svar herfra ligeledes blive

underrettet derom, hvilket vi dnske at være istand til

ved det med det fdrste herfra afgaaende Postskib,

hvilkel skeer i næste Uge. Rentekammeret den 27. Maji

1789.

30. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiflbefajingsmand Le-

vetzow, ang. Leieres Ansvar for Inventarii-Clvæg.

Khavn 30. Mai 1789. — Kundgjort paa Althinget

ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjdrelse 29. April 1790,

trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 22. 3, S. 28-29. Canc. Brevb.

for 1789, Nr. 1831, S. 1053—1054.

P. M. Efter al have indhentet saavel fra begge

Biskopperne i Island, som fra Amtmand Thorarensenj

Erklæringer over det af Hr. Khre gjorte Forslag, om Leie-

tagernes Ansvar for fast Inventarii-Qvæg, og især det,

som er styrtet i Landeplagen 1783 og 4784, har man

funden fornødent om denne Sag at correspondere med

det kgl. Rentekammer. Samme har nu derpaa svaret,

at det i Hensigt til H. Maj*' Gods er allerede bestemt

ved allern. Resol. af 19. Julii 1786, at Forpagterne til

U^svaret af saadaune i Aarene 1783 og 1784 faldne

Qvilder maa til ny Besætnings AnskaflFelse godtgjeres

den halve Deel af Qvildernes Værd , som beviislig i

den Tid ere diJde, med 2 Rd. Species, paa lige Vilkaar

som ved den under 29. Martii 1779 faldne kgl. Reso-

lution var bestemt for de ved Faarepesteu udddde
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Qvilder. Med denne Correspondeuce er imidlertid en 17?$9.

temmelig Tid medgaaet, og man formoder altsaa, ^^^^^j^j^

Sagen selv, imedens denne Ventilation har været, haver

funden sin Rigtighed imellem Vedkommende; menskulde

saadant ikke være skeet, saa maa man herved tjenst-

ligst tilmelde Hr. Khre, at hermed vil være at forholde

i Overeensstemmelse med de af det kongelige Rente-

kammer paaberaabte kongelige Resolutioner. Det kgl.

Danske Cancellie den 30. Maji 1789.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- 2. juni.

vetzow, angaaende Indretning af et Brandvæsen

i Reykjavik. Khavn den 2. Juni 1789. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1714.

Da der nu, foruden Fabriquens og de forrige Han-

delshuse, ere endeel saavel offentlige som private Byg-

ninger samlede i Reychevigs KjObstæd i Island, saa

Iroer man, at det er forncident jo fOr jo heller at lænke

paa, at faae el ordentligt Brandvæsen der paa Stedet

indrettet. Saavidt det Væsentligste angaaer, troer man,

at til Grund derfor kunde lægges de i Aaret 1784 for

Thorshavn oa Friderichsvaag paa Færderne allern. ap-

proberede Brand -Anordninger, som til den Ende fdlge

herved, med tjenstligst Anmodning, at Hr. Khren vilde

tage samme under nærmere Overveielse, for derefter

at bestemme det Specielle, og om den hele udfordrende

Foranstaltning at medJele os Deres Forslag. Imidlertid

bliver, for at Byen i paakommende ulykkelige Tilfælde

ikke skal være blottet for de nddvendigste Rednings-

midler, foranstaltet, at med Post- elier Falke-Skibet over-

sendes en Sprdite, til at kunne pumpes ved 4 å 6

Mænd, og noget dertil forholdsmæssigt Brand-Redskab,

hvilket Alt Fabriquens Forstandere ere af den aljern.

anordnede Realisations -Commission beordrede at mod-

tage, til Hr. Khrens nærmere Disposition. Rentekam-

meret den S. Junii 1789.
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^789. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

6. j^. vetzoAv, ang. Beregning af Fragt med Post- og

Falke -Skibene. Khavn den 6. Juni 1789. —
IsL Copieb. Litr. X, Nr, 1752.

Da det er at formode, at med Post- og Falke-

Skibene afsendes Sendings -Gods for Privates Regning,

saa maae vi tjenstligst have Hr. Khren anmodet, at

ville foranstalte, at deraf bliver erlagt en af Hr, Khren

billig eragtende Fragt, som betales til Landfogden, for

al blive af ham beregnet til Indtægt efter Hr. Khrens

ham derom tillæggende Ordre Fra at svare Fragt

undtages alene Hr. Khren, Amtmand Stephensen, det

kongelige islandske Literatur-Selskab, og hvad de Piger

fore med sig, som have opholdt sig her for at lære at

spinde og væve. og som afgaae herfra med Postkibet.

Rentekammeret den 6. Junii 1789.

12. Juni. Instruction for Sysselmanden i Bardastrands

Syssel. Innraholm 12. Juni 1789. — Denne in-

struction er udgivet af Amtmand over Vester -Amtet Olaf

Stephensen (jevnf. kgl. Resoi. 13. Juni 1787, ovenf. S. 466),

og approberet ved Rentek. Skriv. 27. Marts 1790 fsee nedenf.).

Her trykt efter en Original-Afskrift i det forrige Rentekammers

Arcliiv (isl. Joum. 8, Nr. 8I23, sammenholdt med en ældre

Afskrift, som opbevares i det islandske Departement.

Instruction, hvorefter Sysselmanden udi Bardestrands

Syssel, Odder Vidalin, sig udi samme sin Sysselmands-

Bestilling indtil videre haver at rette og forholde.

i) Han skal aflægge vedb5rlig Higlighed lil ved-

kommende Amtmand, om nogen Rariteter, som Hans

kongt'l. Maj* sig alene har forbeholdet, skulde nogen-

sinde forefindes i hans Betjeningstid indefi Barde-

strands Syssel, saasom: Bjornehuder, Eenhjdrnings-

Horn, Rosmar- og Hvaltænder, Hvalamber eller andet

deslige, af hvad Navn nævnes kan. ~ 2) For H. Maj*'

AetUgheder af arvelcist Gods, forbrudte Boesioddor,
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strandede Skibe og Gods, hvor Eiermaaden sig ei ind- 4789.

finder, Boder for Tobaks- og Brændeviins-Aager, samt 12. Juni.

Landprang, skal han være tiltænkt, om Noget i saa

Maade kunde indfalde, til Landfogeden og andre Ved-

kommende, uden Ophold, Rigtighed at aflægge, og Intet

deraf fordblge, langt mindre under Prælext af de hbie

Herrers Deputerede for Financerne forventende Decision

sig understaae: Hans JMaj** tilhorende Rettigheder enten

al skjule, eller sig selv at tilvende, under alvorlig Til-

tale. Tvertimod skal han med strandede Skibe, Gods

og Vrag, have den Opsigt, som Loven og Forordningen

af 21. Martii 1705 hannem paalægger, saa at derimod

Intet i ringeste Maade af Nogen handles eller foretages

;

til hvilken Ende han overalt ved Strandsiden skal fciie

den Anstalt, at, naar Noget i saa Maade forefalder,

han da strax derom kan vorde advaret, hvilket han da,

uden allerringeste Ophold eller Forsbmmolse, haver til

Amtmanden at indberette, paa det derom kunde vorde

feiet fornbden Foranstaltnins, efter Omstændiiihederne.

Imidlertid haver han, i de Tilfælde, som ei laale Op-

hold, selv saadan Anstalt at fbie, til Skades Afværgelse

for . Hans Maj', som han siden agter at tilsvare. —
3) Han skal med Flid erkyndige sig, om nogen Metal

eller Mineralier maalte befindes i Sysselet, og i. saa

Fald indsende Forslag til Amtet, hvorledes han forme-

ner samme maatte være bekvemmeligst at anvende til

Hans Maj*' Nytte. — 4) For Sysselets aarlige Afgift,

saavel som Justits- og Tugthus -Kassens Indkomster af

Sysselet, bor han svare Rigtighed hver Sanct-Hans-

Dag, eller i det allerseneste paa Landsthinget ved Oxeraa,

til Kongens Landfoged, imod hans derfor afgivende Re-

vers, da Amtmanden tillige vil gives Communication af,

hvor meget hvert Aar belales af Sysselmanden til be-

meldte Kasser. Han skal og til samme Tid aflægge

Rigtighed til Landfogeden for det svarende Sagefald af

Sysselet, ifiilge kongelig allern. Resolution af 26. Martii

r, B. 40

r
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4789. 1736. — 5) Alle de Documenter og Sager, saasom

12. Juni. Justits-, Skjode-, Pante- og Skifle-Protocoller. Mandtals-

bogen og Sysselets Jordebog, Forordninger, Althings-

b(iger, de kongelige Collegiers samt Stiftamt- og Amt-

mændenes Ordres og Resolutioner, m. v., som det barn

anbetroede Syssel maatte angaae, lader ban sig af hans

Formand overlevere efter behørig Designation, og skal

samme, tillige med hvis udi hans Betjeningstid forefalder,

stedse holdes udi vedbOrlig Orden og Forvaring. Over

bemeldte Protokoller og Breve bor forfattes tvende eens-

lydende iajennemdragne og forseglede Instrumenter, som

af begge Parter -underskrives, hvoraf den ene Gjenpart

forvares blandt Sysselets Documenter, og den anden

indsendes til Amtet. — 6) Han skal boe i det ham an-

fortroede Syssel
,

og ei for nogen Beqvemmeligheds

Skyld, saa længe han ellers Bestillingen agter at be-

tjene, sig andensteds, eller uden Sysselet, uden kgl.

allern. Bevilling, bofast nedsætte. — 7) Agter han no-

gensteds lang Vei at reise uden Sysselet i egne For-

retninger, skal han Saadant forst ved Amtet anmelde,

paa det behOrig Anstalt i en eller anden Maade imid-

lertid maatte vorde f6iet, til Hans kgl. Maj*' Tjenestes

vedborlige Beobagtning og Indbyggernes Tarv i fore-

faldende Begivenheder. — 8) Ei heller tillades ham

nogen Laugsagner at holde, da ham selv, men ei hans

Laugsagner, er Tjenesten anfortroet, hvilken han selv

h'6v forrette og derfor alene Være ansvarlig. — 9) De

almindelige Thinge skal han aarlig holde paa de Tider,

som hidindtil' sædvanlig været haver, da Retten paa

ethvert Sted tilborlig og med megen Sømmelighed vil

administreres, og ellers om Formiddagen betimelig

sætles, efter Norske Lovs Tilhold, men Retlen og Ret-

tens Betjente, saavel som Parterne, til ud paa Eftermid-

dagen, dem til Besvær, ingenlunde opholdes.. Idvrigt

skal han nbie paasee, at den Faitige ei undertrykkes

af den Rige, men at Alle og Enhver uden Ophold eller

Persons Anseelse erholder den Ret, dennem ifolge Loven
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tilkommer. -— 10) Udi Processernes Drift skal han 1789.

felge Norske Lovs Formalitet, og maa han ingenlunde, 12. Juni.

som tilforn her i Landet har været brugeligt, naar nogen

tvivlraadig Sag til Pa'akjendelse har været indstævnet,

henvise samme til Laugthinget, men han bor selv udi

alle de Sager, som under hans Jurisdiction henhSre,

endelige Domme ifcilge Loven afsige, saaledes som han

siden agter at an- og tilsvare. — 11) De Domme, som

af hannem maatte vorde afsagte, og af enten af Par-

terne beskrevne begjæres, maa han dem ingenlunde,

under nogen Forevending, over den Tid, som Loven

formelder, forholde. Skulde anderledes befindes, maå

han forvente Tiltale og Straf derfor if5lge Loven, samt

Forordningen af 20. Octobr. 1710. — 12) Tvistige Sager

skal han som Sættedommer være pligtig, efter Loven-

og de ham fra Amtet meddelende Ordres, at paakjende,

hvad enten de maatte • ansees af mere eller mindre

Vigtighed, i de Tilfælde, hvor andre Sysselmænd kunne

være vedkommende eller udi Sagerne interesserede.

Ligeledes skal han afhcire Vidner, tage Thingsvidner,

og ellers andre Rettens Forhandlinger i slige Tilfælde

forrette, hvori han maa ingen ubeviislig Forevending

eller unyttig Paaskud forebringe, i Hensigt at befries

fra slige Forretninger, som hensigte til kongelig Tjeneste

eller Rettens Gænge, naar han dertil vorder forordnet

enten paa Justitzens Vegne, eller imod billig og skadeslijs

Betaling af Vedkommende for Reise og Omkostninger.

—

13) Alle kongelige Forordninger, Plakater og Befalinger,

samt andre Breve, hvad Navn de end maatte have,

som bar bekjendtgjores, og hannem til Publieation en-

ten fra de kongelige Collegier eller Amtet tilsendes,

skal han Iroligen paa de forordnede Steder lade læse

og forkynde, paa det Almuen og enhver Vedkommende
sig derefter kunne rette; skulde og Nogen begjære

Gopier deraf, b'6r det ingenlunde veigres. — 14) Han

maa ikke fordre eller opbære hos den menige Mand
liogen videre Skat eller Told , end ham med Rette til-

40*
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1789. kommer, hvorover Bonden sig kunde besvære; ei heller

12. Juni. maa han understaae sig: Almuen at foreskrive eller til-

tvinge i visse Sorter Vare, Fisk, Huder, Skind eller

Speciepenge, deres Skatter og anden Hetlighed al be-

tale, men være tilforpligtet, hvis hannem af Bønderne

tilkommer, at opbære udi Vadmel, og andre islandske

gode og tjenlige Kjbbmandsvarer, som falde i Herredet

og Almuen kan tilveiebringe
,

ifølge Forordningen af

20. April 1649, uveigerlig at imodtago. — 15) Han skal

aarlig indsende og in triplo forfatte en saa nciiagtig

Angivelse over Sysselets Indkomst og Udgift, som han,

om forlangtes, edehg troster sig at bekræfte. Bemeldte

Angivelse maa til ethvert Aars Fardag fra ham til Amtet

indsendes, efter det kongel. Rentekammers Ordre af

24. Maji 1775.— 16) Paa det almindelige Oxeraa Lands-

thing skal han være pligtig den 8. Julii sig aarlig at

indfinde, med mindre han derfra ved nogen uomgjæn*

gelig Forfald, saasom Forretninger, Kongens Ærinder

eller Sygdom, maalte vorde forhindret, saavel for at

indgive Erklæringer og Underretninger udi de Tilfælde,

Amtmanden kunde behove, i Anledning af en eller

anden Syssel -Indbyggeres til Hans kgl. Maj** allerund.

gjcirende Suppliquer, som og for Oberretten, efter Ordre,

at betjene, samt agere eller defendere indstævnte Ju-

stits- og andre Sager for Laugthingsretten. Udebliver

han fra Landsthinget, skal han ved en Expres slrax

tilkjendegive Amtmanden det. og tillige indsende an-

tagelige Beviser om sin lovlige Forfald fra at kunne

bivaane samme. I vidrig Fald mulkteres han for Ude-

blivelsen, efter Loven og det kgL Rentekammers Ordre

af 19. Martii 1735. — 17) Han skal forskatfe sig en

igjennemdraget og nummereret Justits- eller Herreds-

things-Protokol, som af Amtmanden under hans- Haand

og Segl authoriseres, hvorudi han med Flid og Troskab

haver at indfore alle Domme. Afsigter, Thingsvidner og

Forhore. Han skal og holde en Skj5de- og Paule-

Protokol, hvori tillige indfyres alle Mageskifter, Forplig-

^
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'

teiser og Gavebreve, som for Retten iftllge Loven pro-^ 1789.

duceres, hvilke Protokoller, naar de ere fuldskrevne, 12. Juni,

vil til Amtet indleveres til Forvaring ved samme, da

andre nye Justils- og Skjode Protokoller blive af Amt-

manden authoriserede, og Sysselmanden til vedbcirlig

Afbetjening igjen overleverte. — 18) Med Arveskifter

hos Bdnder og menige Almue haver han sig efter Norske

Lov at forholde, og skal han være tiltænkt: for Umyn-

dige, saa vederhæftige og redelige Mænd til Værger,

efter Loven, at beskikke, som han vil ansvare i sin

Tid, om Nogen, formedelst hans Forsommelse, Efter-

ladenhed eller mislig Foranstaltning i dette Fald, skulde

lide nogen Skade eller Afgang. Og paa del at saavel

om' de sluttede som usluttcde Skifter i ethvert Aar

kunde haves fornoden Underretning, skal han til hvert

Aars Udgang indsende til Amtet en riglig Fortegnelse

over samme, indrettet efter de af det kongel. Danske

CancelHe under 5. April 1788 indsendte Schemata,

ligesom og Specification in duplo over alle Skiftebreve

i ethvert Aar, som maae udstædes i det seneste 6 Uger

efter at Skifterne ere sluttede. — 19) Han bi5r holde en

iejennemdragen, nummereret og af Amtmanden forseg-

let Skatte- og Mandtalsbog, hvorudi han efter enhver

Tiendes BelSb b5r rigtig anfdre efter Loven Skatte,

Gjevlolde og Tiender, samt hvor meget og hvad Slags
*

Vare Enhver svarer, paa det derom kunde haves n6i-

agtig Underretning, naar paaæskes, saa og i alle Maader

omgaaes med Oppeborseien efter Lov og kgl. Anord-

ninger, til hvilken Ende enhver Bosiddende bor for-

skaffes en Conlrabog paa et Ark Papir in Octavo,

hvorudi paa Debet-Siden med rene Tal anfbres, hvad

Enhver tilkommer at svare, men paa Gredit-Siden ved

Dag og Datum naar Noget betales, som med Syssel-

mandens Skatte- og Mandtalsbog bor være overeens-

stemmende. — 20) Haver han at tilholde Repstyrerne

overalt i Sysselet, at holde ordentlige Protokoller over

Fattiges Indkomster og Udgifter i Repperne, aarlig atte-
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1789. slerede af vedkommende Præster, hvilke med Repsty-

12. Juni. rerne bor have Indseende, at de Fattiges Indkomster
^

billig anvendes til deres og Reppenes Bedste. —
21) Paa hvert Aars Landsthing skal han forevise sin

Amtmand til Eftersyn de Protokoller, som han ifolge

Loven og denne Instruction bor holde, da Amtmanden

tilkommer med deres ordentlige Forelse at have nciie

Indseende. — 22) Han skal indrette og forfatte en

fuldkommen Jordebog over alle udi hans anfortroede

Syssel beliggende Jorder, enten samme kunne være

Hans Maj** eget Gods, Proprietair-Jorder, eller Benefipier

eller Proprietair- Kirker lilhorende, eller og geisthge

Embedsmænd pro officio tillagte. Udi bemeldte Jorde-

bog anfcires Eiermændenes Navne og hvor de opholde

sig, Jordenes Navne, deres Dyrhed, Landskyld og Leie-

qvilders Tal, saa og med hvad Sort Varer, enten Fisk

eller Fride, Landskyld-Afgifter betales. Ved hver Jord

maa specificeres, hvor mange Hialeier og Huusmands-

pladse derhos befindes , saavel som og hvor meget

deraf ydes og betales af Enhver. Saa indfores og i

Jordebogen ved hvert Sogn alle inden samme belig-

gende ode Jorder og Eiernes Navne, som samme maalte

være tilborende. — 53) Alt hvis til Falkefangstens bedre

Drift i Sysselet ansees tjenligt, det, haver han med al

Flid al lade sig være angelegent at foranstalte, og til

den Ende foreslaae for Amtmanden beqvemme Per-

soner til Falkefangere, naar enten en Falkefanger ved

Doden afgaaer, casseres, eller flere Falkefangere udi

Sysselet skulle beskikkes. Imidlertid haver han de udi

hans anfortroede Syssel allerede tilforordnede Falke-

fangere, saavel med Tjenestekarles Anskaffelse, naar

de dertil trænge, som ellers i andre Tilfælde, at assi-

stere, til Hans kgl. Maj*' Tjenestes Befordring i bemeldte

Begivenhed. — 24) Han skal elhvert Aar indberette til

Amtet Sysselets Tilstand, hvilken Indberetning, tillige

med de anbefalede oeconomiske Tabeller for hver Rep,
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og en summarisk Tabelle over alle Sysselets Repper, 1789,

skal alietider til Nytaar dertil indsendes. Skulde og 12. Juni.

noget Mærkværdigt have tildraget sig i Sysselet, skal han

derom afgive en å parte Underretning. — Alle Sysselets

Indbyggere, som Supplicalioner til Hans kgl. Maj* ville

indgive, som til Amtmandens allerund. Erklæring forst-

bor leveres, paa det han kunde undersoge deres aller-

underd. Begjærings Beskaffenhed, i Folge af allerhoist-

bemeldte Hans Maj*' hannem derom allern. meddeelte

Instruction , skal Sysselmanden tilhoide , enten paa

Oxeraa Landsthing, eller strax derefter, Amtmanden

saa betimelig in duplo at tilstille, at han kan have for-

noden Tid til , inden Skibenes Afseiling fra Landet

samme Aar, sin allerund. Erklæring derpaa at afgive,

og Suppliquen derefter til videre allern. Resolution

aJJerund. at fremsende. De Memorialer, som fra Sys-

selets Indbyggere indsendes til Amtet, maae ligeledes

indleveres in duplo. — 26) Han bor have alvorlig Ind-

seende med, at Ingen opkjbber Tobak eller Brændeviin

hos Frihandlerne, eller andre Varer, for igjen at aagre

med eller udhokre samme i Sysselet, under Varernes

Confiscation og anden Straf, ifdlge de kgl. Reskripter

af 3. Junii 1746 og 14. Martii 1758, samt Plakaten af

13. Junii 1787. — 27) Db Misdædere ofte udbryde af

deres Fængsel, saavei som andre Ugjerningsmænd, og

siden, under Foregivende af al være forskikkede i andre

Ærinder, fri og ubehindret passere, indtil de endelig

med fremmede Nationers Skibe imodtages og dermed

af Landet bortromme; thi haver han slig Uorden paa

al muelig Maade at forebygge, og derfor tilholde Alle

og Enhver af menige Almue i Sysselet, som enten udi

egne Forretninger eller udi Andres Ærinder nogensteds

til fremmede Sysseler eller andre Districter, hvor de

kunne være ubekjendte, langveis agte at reise, at de

maae være tiltænkte med Sysselmandens Pas at være

forsynede, som af ham uden allerringeste Ophold, un-

^ ,
'
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1789. der hans Haand og Segl, ved Dag og Datum, bor ud-

12. Juni. stædes, og siden, naar Reisen er fuldendt, igjen til

hannem indleveres og casseres. Betrædes Nogen i saa

Fald, som sig ei har forsynet med Sysselmandens Pas,

bOr ban, hvor han ankommer, anholdes, indtil han har

forskaffet vedborlig Rigtighed for sig, og behandles efter

Reskriptet af 11. April 1781. De Kjobmænd eller Fri-

handlere, som fore Handelen paa de i. Sysselet belig-

gende Havne, haver Sysselmanden at advare, at de

modtage slet Ingen, som af Landet vil udreise, med
mindre samme med Amtmandens Pas er forsynet, efter

Kong Christian den Femtes allern. Forordning af 5. Martii

1674, under vedb(5riig Tiltale og Straf, ifblge Forord-

ningen af 16. Novbr. 1764, Art. 14. — 28) Hvorledes

med Handelen paa de udi Sysselet beliggende Havne

lilgaaer, om Frihandlerne ere forsynede med gode og

forsvarlige Kjobmandsvarer, if5lge Forordn, af 13. Junii

1787, samt bruge riglig Maal og Vægt efter Forordnin-

gens af 18. Junii 1784 Bydende, herom skal han til

Amtet aarlig indsende sin udforlige Underretning. Han

skal og tilholde Indbyggerne at handle redelig med

Frihandlerne , samt at tilvirke deres Varer forsvarlig,

saavel til Handelens som deres egen Bedste. Han skal

og noie paasee, at Tvistigheder, som maalte reise sig

mellem Indbyggerne og de Handlende, kunne i Minde-

lighed vorde afgjorte, hvorved forebygges kostbare Pro-

cesser og Pengespilde for begge Parler. Han haver

og paa al lovlig og billig Maade al understøtte de Fri-

handlere, som allern. maatte være bleven tilladt eller

herefter tillades al handle inden Sysselet, men især

dem, som ville befordre de privilegerede Grtinne- og

Isefjords Kjobstæders Opkomst, hvorved formodes vil

vindes i Tiden god Fordeel, saavel for Hans Maj*, som
m

Landet og de Handlende selv. — 29) Paa det at de

Jorder, som i Sysselet maatte staae 5de, igjen kunne

bringes i Opkomst og Forbedring, skal han samme,

om fornodent gjores, lade besigte, og derlios skriftlig
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anmærke,' naar og af hvad Aarsag enhver af disse 1789.

Jorder er bleven odesat, saml paa hvad Maade den 12. Juni.

med mindste Bekostning maatte være igjen al op-

tage, ifolge kgl. allern. Anordning af 15. April 1776,

hvortil Tomthusmænd, Nygifte, som ikke have antaget

nogen Jord, og om nogle Ltisemænd skulde betræffes,

kunne beskikkes. — 30) Og som Leilændingernes fast

aarlige Omvexling paa Jorderne ikkun geraader til Lan-

dets Fordærv og Jordegodsets Odelæggelse, saa burde

Bonderne ei tillades, uden skjellig Aarsag, at frasige

den Jord i de 3 forste Aar, som de engang have an-

taget, ligesom derimod alvorlig h'6r holdes over, at

ingen Bonde af sin Husbond vorder udviist af den Jord,

ham engang er bleven bygslet, saalænge han samme

lovlig besidder, og ellers betaler hvis fra Arildslid deraf

er bleven svaret og med Bette ydes og gives bor. —
31) Med Jordforbedringen tilholdes ham overalt i Sys-

seleL at have et vaaget Oie, og ingenlunde tillade, at,

Nogen forsommer den i Forordningen af 13. Maji 1776

allern. anbefalede aarlige Gjærdesælning, Tuers Jævning,

Myrers Udtapning, Vands Afledning fra sumpige, men
Tilledning til altfor lorre Steder, Kaalhaugers Oprettelse,

ifolge kgl. allern. Befaling af 26. Febr. 1754, samtTcirve-

skjær. ifolge Hans Maj*' allern. Resolution af 8. April

1782; derimod maa Almuen alvorlig tilholdes, atforoge

Gjodningen paa al muelig Maade, efter de derom i

Landets Sprog ved Trykken udgivne Veiledninger, til

Hjemme- og Udmarkernes Rogt og Græsvæxtens For-

bedring. — 32) Som det og meget geraader til den al-

mindelige Velfærd, al den Kratskov, som befindes i

Sysselet, maatte paa al muelig Maade vorde fredet, thi

skal han være forbunden dermed at have alvorlig Ind-

seende, især al de publique Skove vorde ei forhuggede

eller odelagte, hvilket under vedlagt Straf er forbudet

ved kgl. allern. Resolution af 26. Febr. 1754.— 33) At

Kreaturerne maatte vorde opelskede, uden Forsommelse,
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4789. i Sysselet, derom ska! han have alvorlig Indseende, da

12. Juni. Sligt vi! være det kraftigste Middel til Landets Velfærd

og Opkomst, saml forebygge Indbyggernes Dcid i ind-

faldende haarde og fiskelose Aaringer, ligesom Folkets

Formue derved vilde tiltage, flere Skatter og Tiender

ydes til Hans Maj*, saavel som Indkomster for de milde

Stiftelser, samt Indbyggernes Gjeld og Armod forebyg-

ges. — 34) Han skal udi det ham anfortroede Syssel

have Indseende med, at Bonderne ei tiltvinges at svare

Leie af uddodt Qvæg til deres Husbonder, mod For-

ordningens af 4 5. Maji 1705 Bydende. — 35) At Ræve

vorde overalt Sdelagle ved Rævehuller om Foraaret,

saavel som skudte om Vinteren ved udsat Agn fra smaae

Hytter, fangede ved Rævesaxe, Rævefælder, dræble ved

Rævekager og den saakaldede Dyrahnott: dertil haver

Sysselmanden at opmuntre de dueligste og beqvem-

meste Mænd i Sysselet, for derved at forebygge de

kostbare og for Rusholdningen saa hoistfornodne Faars

altfor store Nederlag af disse skadelige Dyr. — 36) Han

bilr tilholde Syssel -Indbyggerne at soge Fiskeriet ved-

bcirlig og uden Forsiimmelse paa de Steder, hvor

saadan Guds Velsignelse falder, samt ved Amtet an-

melde og foreslaae, hvad tjenlige Midler han maatte

eragte fornodne til Fiskeriets Befordring og Opkomst,

ligesom Indbyggerne maae liiholdes at benytte dem af

Laxe- og Forellefangsten, hvor den maatte falde, enten

ved Sekanten eller udi Elver og færske Vande. —
37) Da der og i Arnerfjorden kunde haves god Hval-

fangst, saa maae Indbyggerne opmuntres til, om ikke

paa den af de iivede Hvalfangere brugelige Maade, der

og i flere Fjorde at fange Hvalliske , hvortil Landets

Bcirn mangle Kundskab, Hvalfanger-Chalupper og Red-

skaber, saa dog at kaste dem en Harpun i Livet, paa

den forhen brugte Maade i Landet, hvilket har ofte til-

f«rt Indbyggerne stor Fordeel. — 38) Til Sælhunde-

fangsten haver han og at opmuntre Syssel-Indbyggerne,

hvorfor kan ventes Præmie, naar et vist Antal Sæl-
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hunde kunne fanges paa de Steder, hvor Fangsten bar 4789.

enten været længe forsomt, eller ei for bleven brugt. — 12. Juni,

39) De almindelige alfare Veie skal han aarlig tilholde

Almuen, efter Loven og Beskriptet af 29, April 1776,

over hele Sysselet at rydde og vedligeholde, Broer at

anlægge og Grbfter at grave igjennem Moradser og sum-

pige Steder, saml Veimærker (Varder) til de Reisendes

Efterretning at opsætte, da alt Sligt hensigter til Sys-

selets eget og alle Reisendes Bedste i Almindelighed.

—

40) Med Ederfuglens Fredning haver han paa alle beleilige

Steder i Sysselet noie Opsigt, og maae Æggene i de

f5rste 8 a 10 Aar, hvor Fuglen skal opelskes, ingen-

lunde tages, hvorved den gjores sky og forlader Varp-

pladsene, til storste Skade for Landeieren, som i dets

Sted kunde have megen Fordeel af Ederdunen og

Æggene i sin Tid , naar Fuglen maatte fbrsi anseelig

formere sig i Tallet. — 41) Da det er meget fordeel-

agtigere at kjObe umalet Korn, end Rug- eller Bygmeel,

saa tilkommer Sysselmanden at .see Qværnestene til-

huggede til Meelmalingen, samt, hvor det er gjcirligt i

Sysselet, opmuntre Indbyggerne til Vand- og Vind-

Mollers Istandsættelse til dette Brug. -— 42) Og da Or-

kesldshed og Lediggang er altid hoist landfordærvelig,

saa maa han ei tillade at Nogen omstreifer i Sysselet,

men om Losemænd eller Lediggængere skulde betræfFes

inden samme, skal' han strax sætte dem i fast Tjeneste

hos bosiddende Folk, om Losemændene ei anbefales

at optage 6de Jorder, efter Forordningens af 19. Febr,

1783 2. Art. Bvdende os denne Instruclions 29. Post.

De unge Fruentimmere vil ligeledes oplæres i Uld- og

Horgarns-Spinding, Syen, Væven og Knytten samt an-

det sommeligt og fordeelagtigt Arbeide, især at fcire

dem til Nytte det kgl. Oecon. og Commerce-Collegii

Naade, som Aar 1785 har indsendt til Bardestrands

og andre Sysseler i Island Hcir-Rokke, Knækhasper og

Vævestole, til Hc5rspinderiets samt Uld- og Linnedvæve-

riets Udbredelse i Landet. — lovrigt haver han, som
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n89. nidkjær kongelig Beljent og Sysselmand, sig efter Loven

r^Juni
Forordningerne i Alt allerund. at rette og forholde,

saavei som del hoikongelige Rentekammers Ordres og

Befalinger, saa og udi alle de Poster og Tilfælde, som

udi denne Instruction ei specialiter ere indforte, hvis

hannem af Amtmanden eller anden ham foresat Ovrighed

til Hans kgl. Maj** Tjenestes Befordring Tid efter anden

bliver anbefalet. Indreholm den 12. Junii 1789.

13. Juni. Rentekammer - Skrivelse til Amtmand Olaf

Stephensen, ang. Benyttelsen af Fortoinings-

Redskaber paa Havnene i Island. Khavn 13.

Juni 1789*. — Isl. Copleb. Litr. X, Nr. 1785.

Hr. Amtm'. Betænkning af 17. Januarii a. c, an-

gaaende hvad Leie Fremmede skulde svare af de ved

Havnene i Island værende Laudtouge, naar de benyt-

tede sig af dem til at forloie deres Skibe, er vel her

ved Kammeret laget* under Betragtning, men da vi

finde, at Fremmede maatte ansee en saadan Bestem-

melse for en Byrde, og havde Ret til paa deres Side

at fordre Sikkerhed for deres Skibe og Ladninger, naar

de vare fortoiede ved Landtougene, hvilken Sikkérhed

vilde formeentlig blive storre, end al den kunde gives

dem afEierne, eller paalægges disse, saa holde vi for, at

det faaer, i det mindste til videre, have sit Forblivende ved

hvad Forening de Fremmede og Eierne bedst kan træffe

imellem sig selv; hvilket saaledes formeldes Hr, Amtm.

til behagéligl Gjensvar. Uentekammeret den 13. Junii

1789.

13. Juni. Rentekammer Skrivelse til Amtmand Olaf

Stephensen, ang. Lonnen for Postbudet i Vester-

Rentek. Skriv. 27. Septbr. 1823^ Plak. 28. Decbr. 1836
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Amtet. Khavn 13. Juni 1789. - Hvorved Rentek. 1789.
,

bifalder, at (^Postbudet, som frtrer "Vesterlands-Posten, herefter
j^j^^

tilstaaes 12 Rd. for hver Tour". Isl. Copieb. Litr. X, Nr.

1809. [Communication og Udbetalings-Ordre s. D. til Land-

fogden Skuli Magnusson, see Copieb. sst. Nr. 1810],

Rentekammer- Circttlaire til Stiftamtmanden 13. juni.

Og Amtmændene i Island, ang. de aarllge Ind-

beretninger om Handelen. Khavn 13. Juni 1789-

Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1823-1825.

Iblandt de i Forordn, af 43. Juni 1787, dens IL

Cap. 13. § opregnede FornOdt^nheds- Vare , hvorover

Sysselmændene skal indsende Optegnelser her til Kam-

ineret, til Sikkerhed for, at derpaa ikke befrygtes Man-

gel, er vel ikke anfOrl Jern, men da Jernet dog er at

ansee at være ligesaa fornodeut, som endeel af de der

anforte Sorter, saa maae vi tjenstligst have (Tit.) anmo-

det, at ville tillægge Sysselmændene i (N. N.)-Amtet for-

nciden Ordre om, al inddrage denne Species i forom-

meldte deres Optegnelser. Rentekammeret den 13.

Junii 1789.

Kongelig Resolution ang. Foring for Studenter i?. Jw.

og Disciple fra Island. Frederiksberg 17. Juni

1789- — I Anledning af en Ansfigning fra samtlige islandske

Studerende ved Universitetet, om at bevilges Foring med Falke-

og Postskibet af samme Qvantitet som i Octroyen 15. August

1763 og Resol. 3 Febr. 1783 var bestemt, samt tillige, i An-

ledning af de islandske Varers hOie Indkjbbspriser i Island og

lave Udsalgspriser i Kjtibenhavn, for dette Åar at beholde

f^en sædvanlige Douceur ' af Handelen, 20 Rd. for hver,

samt tillige Naadegave igjennem Zahlhammeret af 15 Rd.

90 ?k. hver, m. v. (Forestilling 9 Juni). — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 70, Nr. 57. — Resolutionen er com-

municeret Universitetet og Sjællands Biskop ved Rentek. Skriv.

18, JuU 1789 (Isl. Copieb. Litr. X, Nr 1880-1881), med
Anmodning om aarlig at indsende Fortegnelser respective over

islandske Studenter ved Universitetet, og islandske Disciple i
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1789. de danske Skoler. Ifblge Amtmand Olaf Stephensens Befaling

••-^^^-^^ er denne Resolution trykt blandt Tillæggene til Altliingsbogen
17. Jum.

j^gy^ . Bekjendtgjarelse for Vester-Amtet , dat. Indreholm ,

den 24. Oktbr. 1789 (Althingsb. 1789, S. 81—82).

' De islandske Studenter, som for nærværende Tid

opholde sig ved Vore Universiteter, saavel som de Skole-

Diseipler, som ligeledes maatte være indsatte i Skolerne

i Vort Rige Danmark, viile Vi for indeværende Aar

allern. forunde fri Fragt med det for Vores Regning

fra Island afgaaende Falke-' og Postskib, af eu lige

Fciring, som dem under den forrige islandske Handels-

Indretning if6lge Octroyen af 15. August 1763 har været

bevilget, nemlig for hver af de forste 6 Skpd. Platfisk,

og for hver af de sidste 3 Skpd., hvilken Benaadning

Vi for Fremtiden ligeledes ville forunde enhver Student

i 5 Aar, fra den Tid af at han kommer til Academiet,

og enhver Discipel saa længe han opholder sig ved

Skolen, hvorimod de enhver Student og Discipel for

Forskjel i Fdringsvarenes IndkjObspriser nu mod tilforn,

samt til Forhoielse i Foringen, af Vores Kasse ved Vore

Resoiulioner af 3. Februarii 1783 og 14. Februarii 1784

paa et vist Antal Aar tilstaaede 35 Rd. 90 Sk. og 17

Rd. 93 Sk., nu henfalde. Friderichsberg Slot den 17.

Junii 1789.
I

«6. Juni, Reskript til Stiftbefalingsraand Levetzow

og Biskop Hannes Finnsson, ang. Forandringer

i Tngthus-Fundationen. Frederiksberg 26. Juni

1789. — Uddrag C§S 1- 2. 5. 6. 7. 9 og II) publiceret

paa Althinget ved Stiftamtmand Levetzows BekjendtgjiSrelse

29. April 1790, trykt i Althingsb. s. A. Nr. 22, S. 25—27.

Norske Tegn. XLIH, 438-442. Fogtm. VI. 5, 154-158.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Os

allerund. er bleven foredraget, at det vilde være baade

nyttigt og nødvendigt, at Vores under 3. Martii 1784

udfærdigede Fundatz for Tugthuset paa Vort Land Is-

land i adskillige Poster forandres, og endeel af det
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derudi Anfcirle nbiere bestemmes: saa give Vi eder 1789.

hermed tilkjende, at Vi allern. have fundet for godt at 26. Juni.

fastsætte folgende:

1) Den ved Fundatzens 1. § Nr. S Litr. b Direc-

tionen givne Tilladelse, under de deri fastsatte Vilkaar,

at losgive Tugthuslemmer forinden Straffetiden er forbi, *

og især naar en Ven eller Slægtning vilde betale Ldse-

penge for dem, skal herefter alene have Sted i Hen- •

seende til Tiggere og Losgjængere, dog ikke i noget

Tilfælde for Penge. — 2) Endskjdndt det fremdeles for-

bliver ved den i Fundatzens 2. § Nr. 2 givne Tilladelse,

at Tugthuslemmer maae bortleies til Arbeide hos private

Folk, saa skal dog disse saaledes bortleiede Tugthus-

lemmer hver Aften indfinde sig igjen i Tugthuset, for

der at være under bestandig Opsigt. — 3) Den ved

Fundatzens 2. § Nr. 3 fastsatte Arbeidstid for Tugthus-

lemmerne skal herefter alene være fra Kl. 6 om Mor-

genen til Kl. 12 om Middagen, og fra Kl. 2 om Efter-

middagen til Kl. 8 om Aftenen. - 4) Istedenfor de i

Fundatsens 5. § Nr. \ benævnte Directeurer for Tugt-
'

huset, skal Directionen for Fremtiden alene bestaae af

Stiftamtmanden
,

Biskoppen over Skalholts Stift, samt

Laugmanden og Landfogden for Sdnderlandet, og Stem-

mernes Pluralitet skal decidere de forekommende Til-

fælde, men, naar Stemmerne ere Hge deelte, skal Stift-

amtmandens Mening gjælde. — 5) De Approbationer

paa Domme, der tilfinde Tugthusstraf, hvilke efter Fun-

datzens 1. § Litr. b skulle gives af den nærmeste Di-

recteur, bbr herefter alene udslædes af Stiftamtmanden.

— 6) De som maatte befindes at huse nogen fra Tugt-

huset Undvigt, skulle, ifolge vor allern. Befaling af 11.

April 1781, bcide til Sognets Fattige en halv Rigsdaler

Gourant for hver Uge og 7 Sk. for hver Dag, de have

saadan Person hos sig, og dersom det kan overbevises

dem, at de have vidst det var en af Tugthuset Und vigt, eller

de, i Mangel af fuldstændigt Beviis, ikke troste sig til at

befrie sig med Eed, naar der er Mistanke om at de have
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4789. 'vidst det, da skulle de, ifolge foranfcirte Reskript, straffes

26. Juni. paa lige Maade soin de, der huse Delinquenter og Rcim-

ningsmænd, hvilket dog efter Befindende raaa mode-

reres til Biider, saaledes, at de bSde hgesaa meget til

Tugthus-Gassen som til Sognets Fattige, og skal sidst-

meldte Boder vedvare indtil den Undvigte kommer

igjen tilstede i Tugthuset, men skulde Hælerne ikke

kunne skatTe den Undvigte igjen tilstede, dommes de,

foruden Boderne, til vilkaarhg legemlig Straf. — 7) Naar

Nogen, som ei er confirmeret, men ellers af den Alder,

at han kan dommes til Tugthuset, sættes derind,' skal

der haves noie Tilsyn med, at han faaer den behorige

Underviisning i sin Christendora af Præsten ved Reike-

vig Kirke, — 8) Oeconomus maa herefter være fritaget

for, efter Fundatzens Bydende udi 2. § Nr. 14, at holde

en Student iil at forrette Læsning for Tugthuslemmerne;

men saadant skal for Fremtiden skee ved en anden af

Tugthus-Betjenterne, og skal Stedets Præst være ph'gtig

underliden at overhiire Tugthuslemmerne i deres Ghri-

stendom, for de 5 Rd. han aarlig nyder af Tugthus-

kassen. — 9) Endskjondt Fundatzens 1. § Nr. 2 iblandt

Andet bestemmer, at vanfare Folk, som ei ganske og

aldeles kunne fortjene det Nodtdrftige til Underholdning,

maae indsættes i Tugthuset, adskilte fra dem, som ere

indkomne der til Straf, ville Vi dog, at saadant for

Fremtiden ikke mere skal have Sted. — 10) Directionens

Hoved-Forsamhnger skulle herefter være trende Gange

om Aaret, nemlig den 1. April, den 1. Julii og den 1.

Oklbr.
,

eller, om nogen af disse Dage indtræffer paa

en Helligdag, da næste Dag efter; men desforuden ved-

blive Extra- Forsamlinger i udfordrende Tilfælde, efter

Fundatzens Forskrift. — 1

1
) Da Vi allern. skjænke

400 Rd. aarlig til Medicamenter for Fattige paa island,

saa ville Vi, at hvad der af denne Summa aarlig maatte

overskyde skal anvendes til Tugthuslemmerne.— 1^) Som
*

det er befundet, at Tugthuslemmerne, til mest Nytte
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for Tugthuset og det Almindelige, kunne beskjæftige 1789.

sig med at spinde uldent Garn for Vort militaire Ulden- 26. Juni.

Manufactur her i Staden, og samme kan modtage alt

det Garn, som der kan lilveiebringes, imod Betaling

ved hver Leverance, naar det her er ankommen, saa

skal Fundatzens 2. § Nr. 1, hvorefter det Uldgarn, som

Tugthuslemmerne forarbeide, efter nærmere Afhandling,

afsættes ved Reykevigs Fabrique, derhen være forandret,

al Tuglhuslemmerne herefter spinde Uldgarn for be-

meldte Manufactur-Huus, efter oversendende Prtive, og

skal med Uldens Bearbeidning iagttages, at den sor-

teres i fire Dele, nemlig: al den hvide og bedste Sort

udsoges for sig selv; den Ovrige hvide og grove Sort,

der sidder paa Halsen og Fodderne, saavel som den

lange og stride, der sidder imellem den gode Uld,

sorteres ligeledes for sig selv, hver til sit Brug; der-

næst udtages, al den brune Uld, som spindes for sig,

og endelig den sorte Uld, som findes tjenlig til Lister,

sendes in natura uspunden
,

tillige~med del spundne

Garn, til Uld-Manufacluret, og beregnes til sin Priis,

.

Den udsbgte bedste Uld spindes uvasket pr. Stræng

til 28 Lod, men vaskes den, da til 26 Lod, og al den

Svrige, saavel den slette hvide, som brune Uld, spindes

Strængen omtrent til 30 Lod, hvorefter den haspies,

efter den anordnede Tal-Haspel, der skal holde 2^8

Alen i Omkreds, fOigelig en halv Stræng i i Knæk, hver

til 44 Traader. Spindet maa skee til hciire Side, da

det alene til Kjæden kan bruges. For en heel Stræng

Garn al skrubbele, kårde og spinde, der holder 22 Knæk,

hxér til 44 Traader, betales 5 Skilling Danske, og for

at sortere, flage og plukke Ulden, betales for 60 Pd.

Garn 26 Skilling, ligesom og Manufacluret vil godtgjbre

den til Uldens Indfetning brugende bedste hvide Hav- ^

kalvs-Tran, der beregnes paa 48 Pd. Uld at fette 1^/4

Potte. — Derefter I eder allerund. kunne vide at rette

og Vedkommende Sligt at tilkjendegive, samt det For-

r. H. 41

L
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1789. Dodne heraf til Alles Efterretning at bekjendtgjore.

„rT^ Befalende &c. Friderichsberu Slot den 26. Junii 1789.
26. Jum. °

10. Juli. Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow og

Biskop Hannes Finnsson, ang. Nedlæggelse af

Kirken paa Steinsholt. Frederiksberg 10. Juli

1789. — Norske Tegn. XLIH, 452-453. P. Pétursson

Hist. Eccl. Island. S. 181—182^ Fogtm. VI. 5, 167.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Os

allerund. er bleven foredraget en fra Hr. Oddur Sver-

risson, Præst til Steinsholt og Nup Menigheder udi

Skalholts Stift paa Vort Land Island indkommen Ansøgning,

hvorudi han haver meidet, at Annexkirken Store-Nup,

som hidtil har været Proprietair-Eiendom , er af dens

forrige Eiere holdt i saa slet Stand, at den, selv byg-

fældig, har tabt næsten alle dens Eiendele, og at Pro-

prietairen tillige er saa forarmet, at hans Midler ikke

kan tilstrække til hans Gjælds Afbetaling til Kirken,

hvorfore Gaarden Store-Nup, efter eders Foranstaltning,

er sat til Auction, under de Vilkaar, at dens Kjbber

skulde erstatte alt det manglende Inventarium, samt

betale alle Omkostninger, og de for 2 Aar resterende

Smorleier til Præsten, men at bemeldte Gaard, som

under disse Vilkaar ingen Kjobere fandt, staaer Fare

for alt mere og mere at forværres og Kirken reent at

forfalde, samt Præsten at miste sin Indkomst deraf for

Eftertiden; desaarsag, og da bemeldte Gaard skal ligge

midt i begge Sognerne,-saa Steinsholts Menighed let kan

soge til Nups Kirke, uden at have længere Vei til den

end nogle af Nups Sogns Gaarde have, fornævnte Hr.

Oddur Sverrisson derhos allerund. haver anscigt , at

Gaarden Nup maatte henlægges til Præsten for Nup og

Steinsholt Menigheder
,

og Kirken paa Steinsholt at

maatte afskaffes, samt dens Menighed at henlægges til

' Nup, saa og at Kirkens Materialier maatte anvendes tiJ

Nup Kirkes Istandsættelse, og at Inventarium maatte
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modereres derhen, at det ikke blev Præsten til stor 4789.

Byrde, da han i saa Fald vil forpligte sig til, inden 7 "^^^^
Aar at have betalt den Gjeld, som hæfter paa Gaar-

den; — saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i

Anledning af saadan herom allerund. gjorte Ansogning, -

samt eders derover givne Erklæring, allern. ville have

bevilget det af Supplikanten Ansogte, dog at han, iste-

den for efter Tilbud at betale Gjelden inden 7 Aars

Forlbb, skal være pligtig at betale Deel af Gjelden

hvert Aar, samt at forbedre Bygningerne paa Gaarden,

saaledes, at de inden 10 Aar kunne være i fuldkommen

Stand, hvilken Bygningernes Reparation skal lignes paa

de forste 10 Aar, saaledes som foranfdrt er bestemt

med Gjeldens Afbetaling i 7 Aar. Derefter I eder -aller-

und, have al rette, og Vedkommende Sligt til Efterret-

ning at tilkjendegive. Befalende &c. Fiiderichsberg

den 10. Julii 1789.

Reskript til Biskoppen i Skalholts Stift, lo. juU.

Hannes Finnsson, ang. Forhoielse af Bispe-

Enkernes Pension. Frederiksberg 10. Juli 1789.

— Norske Tegn. XLIII, 453. Fogtm. VI. 5, 166—167.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Da det ved

allern. Reskript af 29. April 1785, angaaende Foran-

dringen med Schalholts Bispestol og' Skole, er bleven

dig tilladt at udvælge en Gaard til Enkesæde, og

der for Bispe-Enkerne tillige ved Skole-Reglementet

er bestemt en Pension af 80 Rd., men det af en

fra Vores Rentekammer til Vores Danske Gancellie ind-

løben Skrivelse, som Os allerund. er bleven refereret,

erfares, at du til Enkesæde har. udseet en af Vore

Gaarde
,

nemlig Jerngarderstade [== Jårnger&arsta&ir],

Og derhos anscigt, at dig ved Landfoged Schule Mag-

Qusens Afgang maatte forundes Oen Wedoe [= Vi&ey]

til Residence, som er overladt Landfogden til Beboelse,

hvorpaa bemeldte Kammer skal have tilmeldet dig, at

41*



6i4 Reskr. åt^g. Bispe-Emkerkeb Pension.

1789. de Vilkaar, paa hvilke din Begjæring kunde komme i

^J'^^J^J^
Betragtning, var, at du i saa Fald ikke kunde forundes

nogen Gaard til Enkesædc, men at du selv maatte

opf(5re og indrette, samt, naar ingen Enke var, ved-

ligeholde et Enkesæde paa Oen; i hvis Anledning du

haver gjort det bevisligt, at ingen Bispe-Enke efter al

Sandsynlighed vil komme til at benytte sig af en Gaard

til Enkesæde, da saadant ikkun eengang, og for eet

Aar, er hændet nu i 250 Aar; — saa give Vi dig her-

med tilkjende, at Vi, i Anledning af Ovenanførte, allern.

have funden for godt, og herved ville have bevilget,

al den for Bispe-Enkerne bestemte Pension, 80 Rd.,

maa, saavel for Vores Interesses Skyld, som til Fordeel

for Enkerne, forhbies med 20 Rd., som Indkomsterne

af bem*' Gaard Jerngaardérslade kan anslaaes og be-

lobe sig lii, hvorimod der intet Enkesæde for Eftertiden

bliver at vedligeholde. Derefter du dig allerund. haver

at rette. Befalende &c. Friderichsber« den 10. Julii

1789^

11. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

velzow og Biskop Hannes Finnsson, ang. Ind-

retningen af Protokoller for Reppernes Fattig-

væsen. Khavn 11. Juli 1789. — Canc. Brevb.

for 1789, Nr. 2361, S. 1326—1327.

P. M. Det kongelige Rentekammer har tilstillet

Gancelliet Extract af en Skrivelse fra Hr. Kherre, dat.

Aprii 1786, hvorudi De indberetter, at have ved Cir-

culairer til samtlige Sysselmænd, og igjennem Biskoppen

*3 Ved Rentekammerets Skrivelse 25. August 1789 (Isl. Copieb.

Litr, X, Nr. 1923]) til Stiftamtmand Levetzow, beordres

Gaarden Jamger&arstabir, i Anledning af ovenanfcirte Re-

skript, inddragen under den kongelige Gods-Administra-

tion, og bortsolgt ved Auction, under Forbehold af Kam-

merets Approbation paa det hoieste Bud.
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ved Geislligheden foranstaltet, at der i enhver Rap 1789.

indrettes og holdes en Bog, bekostet af Fattigkassen
^'J^j""^^^

og authoriseret af Sysselmanden, til deri at indfcSres

Reppens Fattiges Navne, deres Tilstand, samt hvorvidt,

bos hvem og hvorledes de underholdes af Reppen,

ligesom og, at der i samme indfares Reppens Fattiges

Indkomster og disses Anvendelse, tillige med AU hvad

der idvrigt angaaer Fattigvæsenets Bestyrelse i Reppen,

hvilket Regnskab Repstyrerne tillige med Præsten hol-

der og underskriver, men Bogen forvares hos Præsten.

— Over denne Foranstaltning fandt man fornddent at

correspondere med den angaaende Islands almindelige

Væsen aliern. anordnede Gommission, . og fOrst nylig

har man derpaa erholdet Svar fra Samme, Da be-

meldte Commission nu ikke i denne Henseende har

funden, at noget videre burde lilfoies eller iagttages, saa

skulde man herved tjenstligst tilmelde Hr. Kherre og

D. Hciiærv., at den saaledes foiede Foranstaltning er

approberet. Det kongelige Danske Cancellie den 11.

Julii 1789*

Cancellie Skrivelse til Amtmand Stephan u. juu.

Thorarensen og Biskoppen paa Holum Sigurd

Stephansson, ang. Hoveriefrihed for Conrectors

åvlsgaard ved Holum Skole. Khavn 11. Juli

1789. — Canc. Brevb. for 1789, Nr. 2363, S. 1327—1328.

P. M. I Anledning af en fra Conrector Hjalmarson

under ?6. Augusti 1785 hertil indkommen Foresporgsel,

om der af hans paaboende Gaard Hvam skal svares

l^agslaatter til Holum Bispestol, hvilket afgangne Biskop

'D Canc. Skriv. s. D. til Biskop Sigurd Stephansson og Amt-

mand Stephan Thorarensen, at foranstalte, at i enhver

Hep indrettes og holdes en Bog, bekostet af Fattigkassen

og authoriseret af Sysselmanden, samt indrettet som oven-

for er meldt (Canc. Brevb. sat. Nr. 2370, S. 1329.
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1789, Thorarensen skal have fordret, skulde man tjenstlig have

*""C^Tr" Dennem lilmeldet: at da der ved Cancelliets Skrivelse
11. Juli.

af 1. April 1780 er bevilget Lærerne ved Holum Stifts

Skole en tjenlig Bondegaard til Beboelse for dem og

Familie, imod enten at svare til Bispestolen den sædvanlige

fastsatte Afgift af Gaarden, eller, om de maatte finde det

tjenligere for deres Husholdninger, at lade beregne dem

Landskyldens Belob til Afkortning i deres Lon, saa har

det ifolge heraf været overladt til Lærerne at vælge,

hvad enten de ville betale Landskylden til Bispestolen,

eller liquidere den i deres Lou; og da Gonrector Hjal-

marsen nu har antaget Gaarden Hvam til Beboelse paa

dette sidste Vilkaar, som det han for sin Husholdning

har anseet mest tjenlig, saa folger deraf, at han maa

være fri for alle de Byrder, som hæftede- ved Gaarden

Hvamms Landskylds Svarelse, og altsaa tillige for Dag-

slaatterne, Ihi, skulde Gonrector svare disse Dagslaatter

til Bispestolen, vilde han ikke længer kunne lade sig

beregne den hele Landskylds Belob af Gaarden Hvam
til Afkortning i hans Lon, men kuns en Deel deraf, og

da var det ham ved dette Gollegii Resolution tilstaaede

Valg, og den ved samme tilsigtede Nytte, ham betagen.

— Hvilket Hr. Amtmand og D. Hoiærv. ville behage at

tilmelde Gonrector Hjalaiarsen. Det kongelige Danske

Cancellie den 11. Julii 1789.

11. Juli. Cancellie-Skrivelse til Biskop Hannes Finns-

son og Amtmand Olaf Stephensen, ang. Smaa-

Tienden i Gufudals Rep, Khavn 11. Juli 1789.

— Canc. Brevb. ior 1789, Nr. 2369, S. 1329.

P. M. I Anledning af tvende hertil indkomne Ansog-

ninger, den ene fra Repstyrerne i Gufudals Rep, under

Bardestrands Syssel, at Smaa-Tienden af bem** Rep ene

og alene maa bruges og anvendes til de Fattiges Under-

holdning, og den anden fra Sognepræsten for bemeldte

Gufudal Hr. Magnus Einersen, at Smaa-Tienderne i dette



Canc. Skriv. ang. Tiende. 647

Sogn herefter som hidtil maatte forblive en Indkomst 1789.

for Præsten, skulde man herved tjenstlig have Deres ~{^^
Hciiærv. og Hr. Amtmand lilmeldet, at siden det af de

herover afgivne Erklæringer erfares, at disse Smaa-

Tiender i den confirmerede Kirkestol af 1575 ere til-

lagde Gufudals Kirke, og i 214 Aar været ydede til

Samme, skjondt de dog i Forstningen urigtig maa være

tagne fra Sognets Fattige, som hverken kunde eller

burde mistet dem, og de Fattige i Reppen imidlertid

savne bemeldte Smaa-Tiender til deres fornodne Un-

derholdning, saa haves Intet imod, at Præsten saavel

som Kirken paa bemeldte Gufudal fremdeles, som hidtil,

beholde disse Tiender, efter den allern. confirmerede

Maaldagebog, men derimod bor Reppen tillægges 3 Rd.

af de 10 Rd., som aarlig svares af den kongelige Kasse

for Fiatci Handel;— hvilket De ville behage Vedkommende

til Efterretning at tilkjendegive. Det kongelige Danske

Gancellie den 11. Julii 1789.

Kongelig Resolution ang. Tilsagn om Præmier 15. juU.

for Ræve- og Sælhundefangst m. v. Frederiksberg

15. Juli 1789. — I Anledning af Rentekammerets Be-

retning om Islands Tilstand og oeconomiske Forfatning i Tids-

rummet fra Efteraaret 1787 til Slutningen af Aaret 1788, hvor-

ved foreslaaes Uddeling af Præmier, deels af MeelbOdemc og

deels af Rentekammerets Extrafond, til forskjellige navngivne

Personer, for oeconomisk Drift i en eller anden Retning. Efter

Forslag af Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet ansaaes det

tjenligt, at udlove Præmier i nogle Aar for Rævefangst, og i

Anledning af det i For. 1.3. Juni 1787, III. Cap. § 4, givne

Tilsagn, foreslaaer Kammeret, efter fcirt Correspondence med

Ovrigheden i Island : ,^at naar det med troværdige og af Sys-

selmændene bekræftede Attester, der tillige maa forklare paa

hvad Maade Sælhundefangsten er dreven, bevises, at den er

optagen paa saadanne Steder, hvor den ei tilfom er brugt, maatte

for det forste i 3 Aar udsættes en Præmie af 16 Sk. for hver Sæl^

dogKaabeme (=kæpumar) derunder ikke indbegrebne, men for

Fangsten som skeer paa Steder, hvor den tilforn er dreven,
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1789. ikkun 16 Sk. for hver Sæl over 50, ligeledes for det første i

15. Jtili. ^ Aar", — I Anledning af Stiftamtmand Levetzows Forslag

-v -^^ indstilles og et temporairt Præmie -Tilsagn for Baadebygning

paa Kjalaraæs, og i Anledning af Forslag fra Amtmanden i

Nord- og Oster-Amtet ligeledes for Indretning af Setu-s6knir

(Haandliner} til Havkalvefangst i Norder-Mule -Syssel. An-

gaaende Rensdyrenes Opelskning berettes, at man i Sommeren

1788 har seet over 150 Stykker paa Vadla-Hede, og ligesaa

mange, om ikke flere, paa de andre Heder nordefter (Torest,

30. Juni). — Rentek. Norske Relat. og Resol, Prot. 70, Nr.

69. — Præmierne for Rævefælder og for Sælhundefangst ere

kundgjorte ved Amtmand Olaf Stephensens Bekjendtgjarelse til

Vesteramtet, dat. Indreholm den 24. Oktbr. 1789, trykt blandt

Tillæggene til Althingsbogen s. A. , S. 82—83, og Præmierne

for SSnder-Amtet ved Stiftamtmand Levetzows Bekjendtgjorelse

29. April 1790, trykt i Althingsb. s. Å. Nr. 22. 5, S. 30-31.

— Ligeledes er en Beretning om saavel de uddeelte Præmier

som de givne Tilsagn trykt i det islandske Literatur-Selskabs

Skrifter (Rit hins islenzka lærd6ms lista félags) X, 316—319.

— Uddrag.

Vi have ladet Os foredrage denne Vort Rentekammers

Relation om Islands oeconomiske Tilstand fra Efteraaret

1787 indtil afvigte 1788 Aars Udgang, og om Frem-

gangen af de til sammes Forbedring foiede almindelige

Foranstaltninger, med videre, og approbere Vi allern.^

6) at en Præmie af 4 Rd. maa i 3 Aar udloves

for Enhver, som i Island opfinder og bruger Rævefæl-

der . .... hvilke samtlige Udgifter blive igjen at er-

statte Vores Kasse af Realisations-Fondet 9) at

indbemeldte til Sælbundefangstens Fremme af Kammeret

bedst tjenlig eragtede Forslag maa iværksættes, da disse

Præmier igjen maae refunderes Vores Kasse af fornævnte

Realisalions-Fonds. — 10) at en Præmie af 4 Ud. maa

udsættes for hver Firemannefars-Baad, indtill O Stykker,

som Indvaanerne paa de nævnte Steder bygge i de

fbrste 3 Aar; — og 11) at indbemeldte til Haakalle-

O i det Udeladte opregnes de særskilte Præmier for enkelte

Mænd.
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fangstens Fremme tjenlig eragtede Præmie maa i 2 til 1789.

3 Aar udloves af Vores Kasse, da sammes, tillige med
'"Ts'^jIIir

næst foran ommeldte Præmies, Erstatning i sin Tid maa
skee af fornævnte Realisations-Fonds. Friderichsberg

Slot den 15. Julii 1789 \

Forordning ang. ForanstaKninger til Vedlige- 24. Mi.

holdelse af de geistlige Godser og Inventarier

i Island. Frederiksberg den 24. Juli 1789, —
Publiceret paa Althinget 1791 og Rubmm tiykt i Althingsb,

s. A. Nr. 21, S. 22. ~ Norske Reg. 52, 697*— 699. Original-

Aftryk hos Hapffiner. Qvait-Forr. for 1789, S. 116— 118;

Rubrum hos Schou X, 44. P. Pétursson Hist. Eccles. Island,

S. 182-184.

FoROHDNiNG om hvad der, naar Præstekald paa Is-

land blive ledige, skal iagttages, til Kirkernes og Præste-

gaardenes, med de dértil horende beneficerede Godsers

samt Inventariers Vedligeholdelse.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V.: At Vi, i

Hensigt til Kirkernes, Præstegaardenes og de dertil ho-

rende beneficerede Godsers, samt Inventariers Vedlige-

holdelse paa Island, allern. have fundet for godt at

bestemme folgende Regler, der skulle iagttages ved

de saa kaldede Udiægter, samt Overleverings- og

Grandsknings-Forretninger, som bor have Sted, naar

Præste-Embederne , enten ved Dodsfald
,

Forflyttelse,

eller paa anden Maade, blive ledige og igjen tiltrædes

af Eftermanden.

\) Ligesom det er Provsternes Pligt, at have Op-

sigt med, at Kirkerne og Præstegaardene holdes i ved-

bbrlig Stand, og, i Tilfælde af, al de ei forsvarligen

') de forskjellige hvert Amt vedkommende Punkter ere com-

municeiede Stiftamtmand Levetzow og begge Amtmændene

ved Rentek, Skrivelser 29. Aug. 1789 (Isl- Copieb. Litr. X,

Nr. 1929—1931), samt Landfogden meddeelt den fomadne

Udgifts-Ordre (Copieb. sst. Nr. 1932).
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1789. vedligeholdes, betimeligen anmelde saadanl for Stift-

24. Juli. amtmanden os, Biskoppen; saa skulle de og fremdeles,

efter ældgammel Skik paa Island, ved Præsternes Døds-

fald og Forflyttelse, saavel som ellers, naar det ansees

fornødent og Biskoppen det anordner, udtage Kirker,

Præstegaarde og Mensalgodset, med sammes tilhorende

InveQtaria. — 2) Disse Udtægts-Forretninger, som indf(5res

i Kirke-B5gerne, skulle indeholde ndiagtig Beskrivelse

over den Tilstand, i hvilken enhver Ting befindes, til-

lige med de Forandringer, som derved, siden den

sidste Udtægt, ere foregaaede, saavel som det for

Mangler og Brdslfældighed bestemte Aabod, hvorefter

Istandsættelsen uopholdeligen foranstaltes. — 3) Til

Grandsknings- og Vurderings -Forretningerne medtager

Provsten 2 kyndige Mænd, hvilke skulle holde Synet,

uden at Provsten derved skal have nogen Stemme,

men samme forrettes af Mændene alene. — 4) Dersom

enten Successor i Kaldet, eller nogen anden Vedkom-

mende, holder sig fornærmet ved Gransknings-Mændenes

Forretning, da maa han, efter foregaaende lovlig Stæv-

ning, ved Sysselmanden lade udnævne dobbelte Syns-

mænd, hvis Oversyn skal være af^jorende; og, i saa

Fald, betaler den Part, imod hvis Paastand Oversynet

falder ud, den derpaa gaaende Omkostning. — 5) Vil

Nogen paaanke Udlægts-Forretningen, for saavidt Prov-

stens Fremgangsmaade eller Kjendelser angaaer, da

skal del skee ved Stævning til Lande-Modet, inden den
'

i Loven bestemte Appellations-Tid til Ober-Relterne. —
6) For Syns-Forretningen nyder Provsten, foruden fri

Fortæring, i Rd. den forsteDag; men skulde den vare

længere, da 64 Sk. den anden, og 32 Sk. den Iredie,

og saa intet videre. Saa betales og til hver af Syns-

mændene i 2 Sk. daglig, hvilke Bekostninger deles

imellem den Fratrædende og Tiltrædende, saaledes, at

Enhver betaler sin halve Deel. — 7) Naar det maatte

indtræfife, at et Kald længe henstod ledigt, elier den

dertil beskikkede Præst ikke, inden rette Fardag, kunde
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komme til Stedet, da skal Provsten drage Omsorg for,

at Præstegaarden imidlertid bliver forsynet med eu

duelig Opsidder, og iovrigt anvende de tjenligste Midler

til Godsets Vedligeholdelse, hvortil Sysselmanden bor

gaae ham tilbaande. Skulde denne nægte saadant, da

andrager Provsten det for Biskoppen, som sciger den

fornodne Hjælp hos Amtmanden. — 8) Dersom den

Fraværende ikke selv har befuldmægtiget Nogen til at

iagttage sin Tarv ved Udtægten, da skal Sysselmanden

dertil beskikke en vederhæftig Mand, paa hans Bekost-

ning. — 9) I Henseende til Kloster - Kirkerne , da for-

holdes dermed herefter, som hidindtil, at Sysselmanden,

ved Til- og Fratrædelse, derover tager det fornødne

Syn og Aabod. — Hvorefter alle Vedkommende sig

allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Friderichs-

berg den 24. Julii 1789.

Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow og August

Biskop Hannes Finnsson, ang. Bogtrykkeriet paa

Hrappsey. Frederiksberg 7. August 1789. —

-

Trykt blandt Tillæggene til Ålthingsbogen 1789. Norske Tegn.

XLIII, 477"-478.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Vi have

ladet Os allerund. forestille en til Os fra Eieren af del

i Hrapsey værende Bogtrykkene, Boge Bendixen, indgi-

ven Ansogning, hvorudi han andrager, at han af Kam-

mer-Secretair Olavius, der havde erholdet Privilegium

paa delte Bogtrykkene, imod at betale aarlig 100 Rd.

til Skalholts Bispestol, og som havde faaet Supplikanten

til at tage Deel med sig deri, har tilkjObt sig det Hele, -

men skal siden med megen Vanskelighed og med Tab

have fortsat det, hvorfore han og, da han, saavel i Be-

tragtning heraf, som og formedelst den i Island i lang

Tid værende dyre Tid, ikke i nogle Aar skal have be-

talt de til Bispestolen paabudne 100 Rd. af dette Bog-

trykkene, der næslen har staaet ledigt, allerund. haver
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1789. begjært: at denne Fordring maatte ham eftergives. Og

7 ÅugiTst
^ eders herover afgivne og Os tillige med An-

sogningen ailerund. refererte Erklæring have anfbrt, at

det er troligt at Supplikanten snarere har haft Tab end

Fordeel af Bogtrykkeriet, og at han derfor ei er i Stand

til at betale de 100 Rd. aarlig, der skal' restere for 14

Aar, samt ligeledes denne Sum for Eftertiden, hvorfore

1 og have indslill denne hans Begjæring til BSnhorelse

:

— saa give Yi eder hermed lilkjende, at Vi, i Betragt-

ning af Ovenanførte, allern. have be^ilget, at forbemeldte

af Bogtrykkeriet i Hrapsey til Skalholls Bispestol aarlig

erlæggende og for 14 Aar resterende 100 Rd. maae for-

nævnte Boge Bendixen eftergives, ligesom Vi og allern.

have bevilget, at denne Afgift for Fremtiden maa op-

hore. Derefter I eder allerund. have at rette, og Ved-

kommende Sligt til Efterretning al tilkjendegive. Befa-

lende &c. Friderichsberg Slot den 7. Augusti 1789.

14. August. Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow og

Biskopperne Hannes Finnsson og Sigurd Ste-

phansson, ang. Biskoppers fremtidige Ordination

i Island. Frederiksberg 14. August 1789\ —
Publiceret paa Althinget 1790 og Uddrag deraf trykt i Althings-

bogen s. A. Nr. 22, S. 25. Norske Tegn. XLIH, 479. Fogtm.

VI. 5, 195.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

det er forbunden med megen Besværlighed, at de, som

udnævnes til Biskopper paa Vort Land Island, skulle

nedreise her lil Staden for at ordineres, oe denne Ned-

reise desuden foraarsager saavel den udnævnte Biskop

som Vores Kasse endeel Bekostninger, hvilke sidste

forhen bleve udbetalte Ordinandus af daværende Han-

dels-Direction: — saa give Vi eder hermed tilkjende,

at Vi, efter det Os derom allerund, gjorte Forslag, al-

kgl, Resol. 26. Novbr. 1789,
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lern. bave funden for godt, at Biskopperne paa Vort 4789.

Land Island maae for Fremtiden ordineres der i Landet,
' 14. Augu&t.

den ene af den anden. Derefter I eder allerund. have

at rette, og Os ellers at indberette, atl denne Befaling

have bekommet. Befalende &c. Friderichsberg den

U. Augusti 1789.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmand Olaf 26. August.

Stephensen, ang. Ejobet af Isafjord KjSbstæds

Grund. Khavn den 25. August 1789\ —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 1919.

Naar Præsten til Skutilsfjordseyre, Hjalte Thorberg,

vil paa de ved Hr. Amtmandens Skrivelse af 17. Ja-

nuarii a. c. foreslagne Vilkaar mageskifte den til Isefjords

KjSbstæd opmaalte Grund med Gaarden Brecha paa

Ingjaldssand, haves .fra dette Kammers Side ikke Noget

derved at erindre; meget mere troe vi, at, om han

paastaaer det, kunde endnu dette indrammes ham, at

i Steden for at han, efter det af Hr. Amtm. foreslagne

og i Mageskifte-Brevet indi^kkende tredie Vilkaar skulde

tilstaae fri Bedemark om Sommeren i Præstekaldets

Udmarker for 10 af Byens KSer, kunde ham tilstaaes

derfor billig og efter Landets Brug gangbar Betaling.

Om hvad videre i denne Sag maatte foretages udbede

vi os fra Hr. Amtm. nærmere Underretning. Rentekam-

meret den 25. August 1789.

Reskript til Stiftbefalingsmand Levetzow, og 28. August.

Amtmændene Olaf Stephensen og Stephan Thora-

rensen, ang. Rettergangsmaaden i Kammer-Sager.

Frederiksberg 28. August 1789. — Publiceret paa

Althinget 1790 og ti^kt i AUhingsbogen s. A. Nr. 22. 2, S.

24-25. Norske Tegn. XLIII, 485i>-486, Fogtm. VI. 5, 198-199.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Uagtet

O Rentek. Skriv. 15. Mai 1790.
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1789. yj Forordn, af 17. Februarii 1774 allern. have be-

28. August, falet, at de Sager, som tilforn have henhort under

Kammer-Retten og der ere blevne paadomte, hvorunder

og er forstaaet alle Consumtions-Sager i Almindelighed,

skulle i Fremtiden, da Kammer-Retten nu er ophævet,

i fCrste Instants indstævnes og paakjendes af den or-

dentlige Underret, som er Vedkommendes rette Værne-

thing, og derfra, ifald Nogen vil paaanke den ergangne

Dom, indstævnes lige for Vores Hdiesteret; saa ville Vi dog,

da det er at befrygte, at Underrets-Dommene paa Vort

Land Island ikke maatte være saaledes indrettede, som

Vores H5iesteret vilde fordre det, hermed allern. have

befalet, at slige Kammer-Sager skulle i fSrste Instants

indstævnes for Laugthinget paa bemeldte Vort Land

Island, hvorfra da Indstævningen skeer directe til Vores

Hciiesteret. Og paa det at disse Sager, som angaae

Vores Interesse, desto snarere der kunde tilendebringes,

skal der i samme holdes Extra-Lauglhinge, ligesom det

ved Reskript af 20. Mai 1746 er paalagt Laugmæn-

dene at holde Extra-Laugthing i Delinqvent-Sager. Der-

efter I eder ailerund. have at rette, og herom det For-

ncidne til alle Vedkommendes Efterretnrng at lade be-

kjendtgjore. Befalende &c. Skrevet paa Vort Slot

Friderichsberg den 28. Augusti 1789. •
,

L

29. August. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Le-

vetzow, ang. Publication af Forordninger om

Kammer-Sager. Khavn den 29. August 1789.
— Canc. Brevb. for 1789 Nr. 2938, S. 1553.

P. M. Ved at tilstille Hr. Khre hosfolgende Exem-

plai^er saavel af Forordn, dat. 17. Februar 1774, som

af den under 19. August 1785 udgangne Plakat, der

forandrer den i bemeldte Forordn, fastsatte Terminum

appellationis : — skulde man tjenstligst anmode Dennem,

at ville behageligen foranstalte samme publicerede paa
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vedkommende Steder udi Island til behørig Efterlevelse. 4789.

Det kel Danske Cancellie den 29. August 1789^
.29. August.

Cancellie-Skrivelse til Biskop Hannes Finnsson, lo. oktbr.

ang. Termin for Gyldigheden af en Forordning.

Khavn den 10. Oktbr. 1789. - Gauc.Bievb. for 1789,

Nr. 3400, S. 1846.

P. M. Paa den af D. Hoiærv. udi Prometn. af 3.

August sidsti. gjorte Foresporgsel om, fra hvilken Tid

de i Forordn, af 4. August 1788 om Indskud i den al-

mindelige Enkekasse (der fcirst den 48. Julii d. A. er

kommen Dem tilhænde) bestemte Terminer skulle reg-

nes, skulde man herved tjenstlig have Dennem tilmel-

det, at Terminen vil blive at regne fra foranfOrte 18.'

Julii, da Forordningen er kommen til Island. Det kgl.

Danske Cancellie den iO. Oktbr. 1789.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Skal- 3i. oktbr.

holts Stift Hannes Finnsson, ang. Indsendelse af

Designationer over de geistlige Skifter.. Khavn

den 31. Oktbr. 1789. — Cancell. skifte - Revisions

Comptoirs Copieb. fra 1786 til 20. Septbr. 1805 Nr. 108, S.

104—105. Fogtm. VI, 5, 232.

P. M. Da D. Hoiærv. udi Promem. af 3. August

sidstafv. haver indberettet, at De ifcilge Gancelliets

Skrivelse af 16. August f. A., som ved Stiftamtmanden

Khre Levetzow er bleven Dem communiceret, har til-

- holdet Præsterne i Skalholls Stift ved hvert Aars Ud-

gang at indsende til Dem Fortegnelser over de i samme

') Som allerede bemærket ved de paaberaabte Lovbud, har

deres Pubiication paa Althinget ikke fundet Sted. Ved

Canc. Skriv, til Rentekammeret 29. August 1789 (Brevb..

Nr. 2884, S. 1531-1532) er dette CoUegium underrettet

om Indholdet af Reskr. 28. August 1789 (jfr. her oven-

for S. 621-622). ^
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1789. Aar forefaldne Skifter, m. vid., dog uden at have kun-

sf^ktbr^^^*
meddele dem noget Formular dertil: — saa tilsen-

des Dennem de herved folgende Schemata^ hvilke De

ville behage at meddele samtlige geisllige Skifteforval-

tere i Stiftet, og derhos paasee, at de udi de aarlige

Skiftefortegnelser ndie fcilge samme, saavel som og, at

Fortegnelserne for ethvert Aar Dem saa betids tilsendes,

at de i det seneste inden det folgendo Aars Junii Maa-

neds Udgang herli! kunde være indkomne, tillige med
D. Hdiærv" Betænkning, hvad derved maatte være at

erindre. Det kongelige Danske Gancellie den 31. Okto-

ber 1789.

25. Novbr« Kongelig Resolution ang. Ordinations-Omkost-

ninger til Bisperne i Island. Christiansborg 25.

Novembr. 1789« — I Compagiilemes Tid var det bestan-

dig Skik, (^at Handelen har skjænket de islandske Biskopper,

naar de skulde ordineres. Noget til Hjelp til deres Habit og

Ordinations-Omkostninger". Biskop H. Finnsson blev i Åarel

1777, ifalge Andragende gjennerø Handels -Administrationen,

ved kgl. Resol. 3, Juli s. A. tilstaaet 150 Rd. ; en lignende

Gratification fik Biskop Jon Teitsson 1780, men med Tilfbi-

ende: ^^at slig Godtgjtirelse for Eftertiden ei mere ved nogen

islandsk Biskops Ordination skulde finde Sted", Imidlertid

blev dog Biskop Arne Thorarensen ved Resol. 5. April 1784

tilstaaet „endnu for denne Gang" 100 Rd. af Handelens Kasse.

— Ved Handelens Frigivelse 1786 bortfaldt alt Krav til slige

GodtgjOrelser af Handelen, men paa Grund af det i Plak. 18.

August 1786 g 20 givne Tilsagn havde den nu ordinerede

Biskop til Holum, Sigurd Stephansson, indsendt en Regning

paa 122 Rd. 48 Sk. i Reise-Omkostninger til KjObenhavn for

at ordineres. Finants-CoUegium havde anbefalet ham til at

*) Canc. Skriv. s. D. til Biskoppen over Holum Stift, Sigurd

Stephansson, af samme Indhold, Copieb. sst. Nr. 109, S.

105
5
Fogtm. VI. 5, 232. — De paaberaabte Schemata ere

de samme som findes ovenfor, ved Canc. Skriv. 5. April

1788, jevnf. Fogtm. til Reskr. 6. Marts 1789, VI. 5,

60—61 og den dertil horende Tabel.
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erholde Hjelp til Reise, samt Habits- og Ordinations-Omkost- 1789.

ningei-j naar der havdes Vished for, at de tilkommende islandske -

Biskopper vilde blive ordinerede i Landet selv, hvilket Can-

celliet havde bevirket ved Reskript 14. August 1789 (Forest,

17. November) — Rentek, Norske Relat. og Resol. Prot. 70,

Nr, 98.

Vi ville allern. endnu for denne Gang tillade, at

Biskoppen over Holums Stift i Island, Herr Sivert Ste-

phensen, maa, uagtet de derom i lige Tilfælde ergangne

Resolutioner, af Vores Kasse nyde, foruden indbemeldte

Reise-Omkostninger, af Belob i 22 Rd. 48 SL, 100 Rd.

til Hjelp lil hans Habits- og Ordinalions-Bekoslninger,

hvorimod Udgifter af dette Siags af Vores Kasse ingen-

sinde herefter finde Sted. Christiansborg Slot den 25.

Novbr. 1789\

Convention om Afdragsrettens Ophævelse mel- 4. Decbr.

lem Kongen af Danmark &c og Landgreven af

Hessen-Cassel. Christiansborg 4. December 1789.

— Indholdet af denne Convention er meddeelt samtlige Stift-

amtmænd og Amtmænd i Danmark og Norge, samt Stiftamt-

manden i Island, ved Canc. Skriv. 13. Febmar 1790 (Canc.

Brevb. for 1790, Nr. 524, S. 323; Fogtm. Yl 5, 340) hvilken

Canc. Skriv, igjen er kundgjort paa Althinget ved Stiftamt-

mand Levetzows Bekjendtgjbrelse 29. April 1790, tiykt i Al-

thingsbogen s. A. Nr. 22. 4, S. 29—30. — Selve Conventionen

er publiceret paa Althinget 1792 og Rubrum (paa Tydsk) tiykt

i Althingsbogen s. A. Nr. 23. 13, S. 28; ligeledes er den be-

kjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1792. — '

Original-Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel er: „Con-

vention zwischen Seiner Majestat dem Konige zu Dannemark,

Norwegen &c. und Seiner Durchlaucht dem Landgrafen zu

Hessen-Cassel
,
wegen wechselseitiger Aufliebung des Abzugs-*

Rechts".

O Communication til Finants- Kasse -Directionen og Biskop

Stephensen ved Rentek. Skrivelser 5. December 1789.

(Isl. Copieb, Litr. X, Nr. 1959—1960J.
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<790. Cancellie-Skrivelse til Amtmand Olaf Stephen-

». Januar, sen^ Og Biskop Sigui'd Stephensen til Holum,

ang. Marstad Annexkirkes Vedblivelse. Khavn

den 2. Januar 1790. — Canc. Bievb. for I790, Nr.

71, s. 43.

P. M. Paa Grund af en Ansdgnmg fra John Isachsen

m. fl. paa egne og samtlige Sognefolks Vegne af Maar-

stade Annex, om denne Kirkes Vedbliveise, uagtet den

under 47. Novbr. 1787 faldne Resolution, anmodede

man under 13. Junii f. A. Hr. Amtm. og D. Haiærv., at

De ville paa Stedet selv undersøge og til Gancelliet

indberette; 1) om denne Kirke virkelig var nodvendig

for Menigheden sammesteds; 2) om samme for nærvæ-
~ rende Tid var i saa slel Forfatning, at den ikke ved

en maadelig Reparation kunde hjælpes; og 3) om Me-

niiiheden saavel som Proprietairen vare formuende og

villige til slrax og uden videre Henstand forsvHrlig at

islandsætte eller opbygge den. — Da det nu af den

fra Dem indkomne Beretning erfares: a) al Nodvendig-

heden af Kirkens Vedblivelse er stor og betydelig;

b) at Kirken for nærværende Tid er i brugbar Stand,

og kan slaae længe naar den faaor en liden Reparation

;

pg c) al saavel Proprietairen som Sognefolket ere vil-

lige og tillige bemidlede nok til uden Henstand at

istandsætte samme: — saa skulde man herved tjenstlig

tilmelde Dem, at Capellet Maarstader, efter de saaledes

forklarede Omstændigheder, kan vedblive, uagtet Can-

celliets Skrivelse af 1 7. -November 1787. — hvilket De

ville behage at bckjendtgjOre for Vedkommende. Det

^
kgl. Danske Cancellie den 2. Januarii 1790.

18. Januar. Kongclig ResohtioD ang. Henlæggelse til det

synkende Fond af Kjobesummer 7or bortsolgt

*3 Amtm. i Vester-Amtet j da Gaarden Mårstabir imidlertid

ligger i Hånavatns Syssel under Nord- og Oster-Amtet

maa en Feiltagelse heri have fundet Sted.
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kongeligt Jordegods. Christiansborg 13. Januar ^790.

1790. — I Anledning en i Aaret 1788 bortsolgt Skyld- 13, Januar,

part i en Jord, beliggende i Nordlands Amt i Norge. I Rentek.

Forestilling 5. Januar omtales ikke Henlæggelsen af Jordpar-

tens KjGbesum til det synkende Fond. Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 71, Nr. 9. Uddrag,

Indbenævnte Skyldpart . . . ville Vi allern. over-

lade ... til Eiendom . . , under de sædvanlige og ved

Auctionen den 27. Junii 1788 bekjendtgjorte Vilkaar;

og kan saaledes det herpaa fornddne Skjode i sin Tid

udfærdiges og til Vores Underskrift fremlægges. — lovrigt

ville Vi allern. at saavel indbenævnte Kjabesum, som

de herefter ved saadant Os tiihcirende Godses Bortsæl-

gelse iudkommende Summer, afleveres til det synkende

Fonds. Christiansborg Slot den 13. Januar 4790'.

Cancellie-PIakat ang. Hendommelse i Bfirne- i^. januar.

huset. Khavn den 15; Januar 1790. - Ikke pu-

bliceret i Island, men her optaget paa Grund af dets almin-

.

delige Indhold, jevnf. Canc. Skriv. 27. Marts 1790. Original-

Aftryk hos HOpffner. Qvart-Forr. for 1790, S. 6-75 SchouX, 103.

Plakat, hvorved samtlige Jurisdiclioner tilkjende-

gives en ved Bornehuset paa Christianshavn foranstaltet

Adskillelse imellem de Forbrydere, som dommes der-

hen til Arbeide, enten paa Livstid eller visse Aar og <

Maaneder.

Da Hs. kongelige Majestæt allern. har bevilget, at

Bornehuset paa Christianshavn saaledes skulde indrettes,

,— —
') I Forestilling 23. Febr, 1790 angaaende Overdragelse af

den halve Gaard Haukatungur i Hnappadals Syssel til

Biskop Hannes Finnsson paaberaaber Rentekammeret denne

Resolution for, at ogsaa dens Kjbbesum, 87 Rd. 48 Sk.,

vilde blive at afgive til det synkende Fond, hvilket i Re-

sol. 10. Marts 1790 bekræftes saaledes : ^^og bliver den

allerede betalte KjCbesum, ifdlge Vores Resolution af 13.

Januar d, A., at afgive til det synkende Fond". Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 71, Nr. 27.

4a»



1790.

15. Januar.

660 Cakc. Plak. ang. Hendoumelse i Børnehuset.

al de uærlige og paa Livstid inddSmte grove Forbrydere

herefter kunne adskilles fra de mindre, som blot til

Rettelse og Forbedring sammesteds ere indsalte, og

denne Stiflelse saaledes forandres tii tvende, under

særskilte Navne: af Kjobenhavns Tugthus og Kjoben-

havns Forbedringshus, men al del derimod, i Flenseende

til Rasphuset, skal forblive herefter, som tilforn; hvil-

ken Indretning nu er bragt tii Fuldkommenhed. Saa

bliver samme herved, til Efterretning for alle vedkom-

mende Jurisdictioner, bekjendtgjort, paa det at disse

kunne vide, al saadanne Forbrydere, som ved Dom
gjdres uærlige, eller ansees skyldige til Arbeide paa

bemeldte Sted for Livstid, herefter bor dommes til

Kjobenhavns Tugthus; hvorimod de, som enten dommes

f(5rste eller anden Gang for simpelt Tyverie, eller for-

medelst andre Forseelser, til Arbeide paa visse Aar

eller Maaneder, herefter bor lilfindes at arbeide i Kjo-

benhavns Forbedringshus. Det kongelige Danske Can

cellie den 15. Januarii 1790,

28. Januar. Rentckammer-Skrivelse til Stiftamfmand Le-

vetzow, ang. Gjaerdesætningen i Island. Khavn

den 23. Januar 1790. — isLCopieb.Litr.x, Nr.2027.

Ved Hr. Khrens Betænkning udi Prom. af 30. Julii

a. p. i Anledning af Sysselmand Lyder Gudmundsens

Forestilling, om de Vanskeligheder, der i Vester-Schafte-

fjelds Syssel modte ved Gjærders Sætning, paa de Ste-

der, hvor der var Flyvesand og Fjeldskrede, har det

behaget Hr. Khr., i Henseende til Flyvesanden, at an-

lage, at faste og tætte Gjærder ikke kan finde Sted,

da Flyvesanden vilde samles ved samme og blive

liggende paa Tunet, men vel enkelte Gjærder med

Huller i, hvor Flyvesanden kunde flyve igjennem. Vi

tilstaae vel, al ved saadanne Huller i Gjærderne kunde

det Onde remederes i nogen Tid, men i Tidens Længde
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ville disse Huller altid stoppes af Sanden, folgelig ikke

have den intenderede Nytte, da disse Gjærder i saa

Fald medfcirte den samme Uleilighed som de faste og

tætte Gjærder. Vi ere derfor af den Formening, at det

paa saadanne Steder , hvor der gives Flyvesand og

Fjeldskrede, er bedre at grave Grcifter, og at det med

den ved Forordningen af 1776 befalede Gjærdesælning

faaer at læmpe sig efter de locale Omstændigheder.

Rentekammeret den 23. Januarii 1790.

1790.

23. Januar

Rentekammer -Skrivelse til Amtmand Olaf 2. Febr.

Stephensen, ang. Kjob af Grunden til Kjobstaden

Grundarfjord. Khavn den 2. Februar 1790. —
Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2051.

Efter de ved Hr. Amlm* Prom. af 2l9. Julii a. p,

oplyste Omstændigheder finde vi ikke Noget at erindre

ved det med Præsten til Selberg proponeredo Mage-

skifte af H. Maj*' tvende Gaarde, Vatnebuder og Skal-

debuder, imod den til Kjdbsteds Oprettelse udsete

Gaard Grund, men maae tjenstlig have Hr. Amtmanden

anmodet, at ville paa vores Vegne slutte det med ham

fornodne Mageskifte-Brev, som vi, efter al det er bleven

thinglyst paa Althinget, forvente os tilsendt, for derpaa

at kunne erhverve H. Maj' allern. Approbation. — Ved

ellers nærmere at overveie denne Sag, finde vi, at det,

for at forekomme at de forste Indbyggere ikke ved

Bruget skulde vindicere sig storre Bet, end dem tilkom,

til Forlrængsel for hvem der siden maalte nedsætte sig

i Kjobstæden, maaskee vilde være gavnligt, at saavel

Kj5bstæd-Grunden som Markerne inddeltes i visse Lod-

der, af hvis Brug maatte beslemmes en vis Afgift, saa-

vel som af Kj(5bstæd-Grunden visse Grundleier til Bedste

for Kjebslæden. Vi anmode Hr. Amlm. at ville beha-

gelig tage denne Sag under nærmere Overveielse, og

derefter derom meddele os en udforlig Plan, til videre
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paafolgende Resolution. Renlekammeret den 2. Fe-

bruarii 4790^

5. Febr, Rcskript til Stiftbefalingsmanden over Island,

ang. Fangers Bevogtning. Christiansborg 5. Fe-
* bruar 1790. — Bekjendtgjort paaAithinget ved stiftamt-

mand Levetzows Kundgjbrelse, dat. Bessestæd Kongsgaard 29.

April 1790, trykt i AltHingsbogen s. A. Nr. 22, S. 23-24.

Norske Tegn. XLUI, 349«'-350. Fogtm. VI. 5, 330—331.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi ere

komne i Erfaring om, at det skal være et almindeligt

Misbrug paa Vort Land Island, at Sysselmændene lade

de Personer, som ere hæftede for Misgjerninger, arbeide

i deres private Tjeneste, og til den Ende gaae lose,

ved hvilken Uskik det altsaa ofte indtræffer, at endog

farlige Misgjerningsmænd undvige fra deres Bevogtere,

og derved undgaae den dem tilkjendte Straf: — saa

er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du paa

det alvorligste advarer samtlige Vedkommende, at de

vogte sig for at gjore sig skyldige i saadan Overiræ-
*

delse, da de, som befindes i denne Henseende at

handle mod deres Embeds Pligt, maae vente paa det

strængeste at blive anseete. Derefter du dig allerund.

haver at rette og herom det Fornodne at lade bekjendt-

gjcire. Befalende &c. Christiansborg den 5. Februar

' 1790. [ad mandatum].

6. Febr. Reskrlpt til Biskop Hannes Finnsson og

Amtmand Olaf Stephensen, ang. Henlæggelse af

O I Henhold til denne Rentekammer - Skrivelse er et Skjbde

udstedt af Amtmanden, og et Gjenbrev af Præsten til

Setberg, paa forventende kgl. Approbation, dat. Innraholm

20. April 1790j og Setberg s. D., begge oplæste paa Al-

thinget s. A. (see Althingsb. 1790, S. 55—56).

1790.

2. Febr.
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Gaarden Hofdi til Handamels Sogn. Christians- ^790.

borg 5. Februar 1790. — Norske Tegn. XLin, 549. ^TFebrT

Christian den Syvende V. G. T. Eftersom Jon

Jonsen af Gaarden Hcifde i Hnappedals Syssel udi Vort

Land Island for Os allerund. haver andraget, at det

formedelst en lang og mange Gange ufremkommelig

Vei er ham ofte umuligt at soge sin Sognekirke Kol-

beinside [= Kolbeinsta?)i], da der mellem hans Hjem og

Kirken falder en slor Elv, Haffjardaraa kaldet, som paa

adskillige Aarets Tider skal gjore Overfarten ganske

umulie, samt at der desuden er en Ians Vei fra Kirken

til Præstegaarden, saa at Supplikanten ikke i Nodstil-

fælde kan soge Præsten, men at han derimod grænd-

ser nær til Rcidemels Aunexkirke, og bekvcmmeligen

kan soge sammes Præst, desaarsag han derhos haver

anholdet om, at fornævnte hans Bopæl Hofde maatte

henlægges til bemeldte Rodemels Sogn : — saa give Vi

eder hermed tilkjende, at Vi, efter saadan herom aller-

und, gjorte Ansogning, samt eders derover afgivne Er-

klæringer, som tillige med Ansogningen ere Os allerund.

foredragne, allern. ville have bevilget, at Hofde Gaard

for Fromliden maa henhore under Rodemels Sogn;

dog skal Gaardens Eier være forbunden til, saalænge

den nuværende Præst i Kolbeinstade forbliver i Kaldet,

at svare ham de 4 Mark Danske, som han hidindtil

har nydt. Derefter 1 eder allerund. have at rette, og
. ^.

Vedkommende Sligt til Efterretning at lilkjendegive.

Befalende dc. Christiansborg den 5. Februarii 1790.

Forordning om Skifteforvaltningens bedre 12. Febr.

Indretning i Danmark. Christiansborg 12. Fe- •

bruar 1790. — Denne Forordning er, som Overskriften

viser, udgivet for Danmark alene, og er ikke publiceret i

Island. 1 Canc. Skriv. U. Marts 1812 spHrges Stifts-Besty-

relses-Commissionen i Island, hvorvidt Forordningens Udvidelse

til Island maatte være tilraadelig, men Udvidelsen findes dog
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1790. i^ke at være paafolgt. I Canc. Circul. 15. Mai 1824, som

12. Febr. ogsaa synes at være afgaaet til Island CKlausturp. 1825, S. 55),

- forudsættes den vel som gjeldende, men dette er udentvivl

foranlediget ved, at Circuiairet er udfærdiget til Amtmændene

i Danmark, skjGndt det ogsaa er sendt ti! Island. Denmod
omtales den i Canc. Skriv. 2. Mai 1829 til .Jslands Stift"

(== Stiftamtmand) paa en Maade, som synes at forudsætte

dens Gyldighed, eller i det mindste partielle Anvendelighed.

Siell.Reg. for 1790 og 1791 (79), fol. 61-65. Original-Aftryk hos

Hepffner. Qvart-Forr. for 1790, S. 9-14; Schou X, 104-108.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at da det

er blevet Os allerund, foresliilel, at der ved Skifte-

Bebandlingerne paa endeel Steder skal herske megen

Uorden, og det ikke skal være ualmindeligt, at Skifte-

forvalterne ved deres Forretninger blot antegne det,

som deri forhandles, paa Icist Papir, isteden for strax

at indfbre samme i dertil indrettede og af Ovrigheden

aulhoriserede Protokoller , hvilken ulovlige Omgangs-

maade baner Vei til Forurettelser, og betager Forret-

ningerne den Troværdighed, som h'or være uadskillelig

fra enhver Rettergangs -Handling: — saa have Vi, for

at hæmme saadanne Misbruge, og betrygge Vore kjære

og troe Undersaalter imod de Fornærmelser, som dem

derved kunde tilfciies, allern, funden for godt, herved

at bestcQime folgende Forholdsregler, som enhver

Skifteforvalter paa det nciieste haver at efterleve; lige-

som Vi og alvorligen befale dem, der ere betroede

Ovrigheds-Embedernej at de med Aarvaagenhed paasée

denne Vor Anordnings Overholdelse.

1) Alle Skifteforvaltere og Skrivere, hvad enten

de af Os ere beskikkede, eller de, som Jordegodseiere

og Husbonder, cive Skifteret, skulle være pligtige til at

holde ordentlige Skifte-Protokoller, hvilke af Ovrigheden

b5r være igjennemdragne, forseglede og authoriserede,

til fornævnte Brug. — 2] Disse Protokoller skulle de

altid have tilstede ved Skifteforretningerne, og deri

strax indfbre AU del, som der forhandles; dersom No-

gen skulde understaae sig herimod at handle, da skal



Fob. om Skiftefortaltntngkn i Danmark. 66S

han f<5rste Gang bode 20 Rd. til Sognets Fattigkasse, 1790.

anden Gang dobbell, og naar det skeer tredie Gang, 12. Febr.

da tiltales af Generalfiskalen, og dommes til at have

sit Embede eller sin Skifteret forbrudt. — 3) Da det

er mueligt, at flere Skifteforretninger paa eengang kunde

forefalde (hvilket især kan formodes, hvor Skifte-Juris-

dictionerne ere vidtloftige), saa bor Skifteretten paa

saadanne Steder have tvende eller trende Protokoller,

hvilket af Ovrigheden efter de locale Omstændigheder

bestemmes og anordnes. — 4) Bemeldte Protokoller

skulle være forsynede med alphabetiske Registere, som

henvise til de Steder, hvor enhver Skiflebehandling

findes anfcirt. — 5) Naar Nogen ved Skifteretten

paadrager sig Forpligtelse, skal han underskrive sin

Erklæring derom i Protokollen ; saa bcir og de Ved-

kommende og Paagjældende, som ere tilstede ved

Skiftesamlingerne, underskrive, til Vitterlighed, det, som

er forhandlet ved ethvert Mode. — 6) Paa de Steder,

hvor der nu maatte findes en saadan Mængde af uind-

fcirte Skifteforretninger, at de ikke inden 44 Dage fra

denne Anordnings Bekjendtgjerelse kunne være ind-

skrevne i Protokollen, skulle Stiftsbefalings- og Amt-
" mændene forelægge Skifteforvalterne og Skriverne en

vis passende Tid, inden hvilken de, under Straf af

\ Rdirs Mulkt til Fattigkassen for hver Dag de sidde

overhOrig, til dem bor indserrde disse Forretninger (de

sluttede og usluttede hver for sig) sammenheftede,

paginerede og igjenneradragne, for af bemeldte Ovrig-

hed al paategnes og forsegles, hvorefter de borgjælde

som originale Skifteprotokoller; dog at deri herefter

intet videre indfores, men de i samme begyndte Skif-

ter fremmes i de nye dertil authoriserede Protokoller,

hvori udtrykkeligen ved enhver saaledes conlinueret

Forretning skal antegnes de Paginer, hvor Noget samme

vedkommende og dertil horende findes anfort i det for-

nævnte af l5se Forretninger gjorte Hefte. — 7) Saavel

Opbuds- og Skifte -Commissarier, som Executores Te-



666 For, om Skifteforyaltningen i Danmark.

1790. stamenli b(5raarligen tilstille Stedets Ovrighed fuldstændig

12. Febr. Forklaring om, hvad der af dem er blevet forrettet, paa

det at samme, tillige med de Ovrige Skifle-Designatio-

ner, derfra kan indsendes til Vort Danske Cancellie;

men i Kjobenhavn skulle deslige Indberetninger skee

umiddelbar til Cancelliet fra Coramissarierne, og naar

disse have sluttet deres Forretninger og givet dem be-

skrevne, skulle de derover holdte Protokoller, hvilke,

ligesom andre Skiftéforvalteres, bor være authoriserede,

med alle dertil horende Bilage, indleveres til vedkom-

meade Stifts- eller Amts-Archiv, og i Kjobenhavn til

Hof- og Stads-Rettens Skiftecommission, for der at be-

vares, paa det at Vedkommende derfra kunde erholde

fornoden Oplysning om det, som er bleven forhandlet. —
8) Ingen, som over Skifteret, hvad enten han er Lehns-

besidder, Godseier ellerblolJorddrol, skai være undtagen

fra at efterleve de i denne Anordning foreskrevne Pligter;

men Enhver af disse bor, ligesom de almindelige Skifte-

forvaitere, lade deres Protokoller forsegle og authorisere

af Amtmanden, og, naar samme ere fuldskrevne, saml

de deri begyndte Skifter tilendebragte og beskrevne,

indlevere Protokollerne til Amts-Archivet; saa bor de

og aarligen tilstille Amtmanden rigtige Fortegnelser over

de paa deres Godser og Gaarde under Behandling

værende Skifter, med noiagtige Forklaringer om deres

Fremgang, hvilke bar være indrettede efter de i Re-

skripterne af 13. April 1764 til Stiftamtmændene i Vort

Rige Danmark, af 21. næstefter til samtlige Jurisdictio-

ner i Vores kongel. Residents-Stad Kjobenhavn, og af

27. i samme Maaned til Biskopperne i bemeldte Vort

Rige Danmark foreskrevne Regler og hosfblgende trykte

Schemata; men hvad de Skifter angaaer, hvilke Lehns-

besidderne forrette, som Amtmænd over deres Grev-

skaber og Baronier, og ei i Egenskab af Jorddrolter,

da skulle de foranfOrte Oplysninger derover umiddel-

bar tilstilles Vort Danske Cancellie. — 9) Bemeldte

Fortegnelser og Forklaringer skal 'Amtmanden sammen-

é
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holde med Skifteprotokollerne ved disses aarlige Fore- 1790.

viisning, og noie paasee, om Behandlingerne findes 12. Febr.

lovlige, samt den brugte Omgangsraaade i Hensigt til

Fæstebonder overeensslemmende med Forordningen af

8. Junii 1787; hvilket i Protokollen skal attesteres af

Amtmanden, saaledes som han derfor vil staae til An-

svar. Men ifald han ved Revisionen skulde opdage

Misbruge eller Forurettelser i denne Henseende, da skal

han ved Skifte - Designaiionernes, Indsendelse til Can-

celliet indberette Saadant. — 10) De Skifteprotokoller,

som have været holdte i de sidste 20 Aar, og i Mangel

af disse, da Skifteforretningerne selv, sammenheftede

paa den i 6. § foreskrevne Maade, skulle, inden 8 Uger

fra denne Vores allern. Anordnings Bekjendtgjcirelse,

indleveres til Bevaring i vedkommende Stifts- og Amts-

Archiver, tillige med en nOiagtig Forlegnelse over de

Skifteforretninger, som deri findes indforte. — 11) Paa

det at Skifterne ikke skulle opholdes, formedelst Incas-

salorernes Efterladenhed i at aflægge Rigtighed for de

Penge, som ere dem betroede paa Boernes Vegne at

indfordre, saa paalægge Vi herved Skifteforvalterne og

bemyndige dem til, naar de finde, at de under Be-

handling staaende Opbudsboers og Stervboers Penge

enten ere, eller efter Omslændighederne burde være

indkrævede, da at forelægge Incassator en vis og pas-

sende Tid, inden hvilken han skal aflægge Rigtighed

for Boets Midler, hvilket bor skee hvad enten det af

Greditorerne og Arvingerne 'paastaaes, eller ikke; og

dersom Incassator el efterkommer det ham saale(Jes

Foreskrevne, da skal han, naar han befindes skyldig,

ikke alene dbmmes til at betale Renter, fra den Tids-

punkt, som er bleven ham forelagt, men endog til at

erlægge en Mulkt iil Sognets Fattige fra 48 Sk. til 1 Rd.

for hver Dag, han har siddel Forelæggelsen overhorig,

saavel som Processens Omkostninger skadeslfis til Boet,

paa hvis Vegne Skifteforvalteren b'6r anlægge Sag imod

ham ved Gjæste-Ret, hvor den SagsiJgte skal være
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1790. pligtig at svare og lide Dom. - 12) Endeligen anbe-

r^'^rT^ fale Vi herved paa det alvorligste Vore Sliftsbefalines-
12. Febr. k ;? o

mænd og Amtmænd, at de skulle have ntiie Opsigt

med Formynder- og Overformyndervæsenet; til hvilken

Ende de strax, og siden aarligen, bor fordre nciiagtig

Rede og Rigtighed for alle Arvemidler, som tilhcire

Umyndige i de dem betroede Stifter og Amter ; fra

hvilket Over-Tilsyn Jorddrotter, ligesaa lidt som andre

Overformyndere, bcir være unddragne. Hvorefter alle

Vedkommende sig allerund. have at rette; ligesom og

Alle de, som denne Vor Forordning under Vort Can-

cellie-Segl tilskikket vorder, den paa behorige Steder

have at lade bekjendtgjore. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg udi Vores kgl. Residéntz - Stad Kjcibenhavn

den 12. Februarii 1790.

IS. Febr. Rentekammer - Circulaire til Landfogden og

Sysselmændene i Island, ang. Amtmændenes Ap-

probation paa Auctionsbud. Khav» 13. Februar

1790. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2092-2111.

Herr (Tit.) tilkjendegives herved, al naar for Efter-

tiden af Stiftamtmanden (Amtmanden) beordres Auctioner

til kongelig Tjeneste, maa blandl Auctions-Conditionerne

indrykkes, al Tilslaget beroer paa Amtets nærmere

Approbation, og at Kjoberne ikke, forinden denne er-

holdes, raaae disponere over det Kjcibte; til hvilken

Ende Auctions-Forretnihgerne blive uopholdelig at ind-

sende til Stiftamtmanden (Amtmanden). Rentekammeret

den 13. Februarii 1790*.

h

13. Febr. Rentekammer-Skrivelso til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Hoveriepligt paa Bjarnanes og de

-

') Gjenpart af dette Circulaire er tilstillet Stiftamtmanden og

begge Amtmændene ved Rentek. Skriv. s. D. fCopieb.

sst. Nr. 2112-2114).
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derunder liggende Godser. Khavn 13. Februar

1790. Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2073.

Efter at have overveiet Præsten tilBjarnarnæss Magnus

Olafsens Ansdgning, og Hr. Khrens derom ved Prom.

af 1. August a. p. givne Betænkning, ere vi enige med

Hr. Khren i, at han vel har Ret til at fordre af Hus-

mændene eller Hjaleie- Beboerne paa Hjemmegaarden

Bjarnarnæss, at de skal roe paa hans Baade, for saavidt

de have været pligtige dertil fra Arilds-Tid, men ikke

af Leilændingerne paa Bjarnarnæss Ombudsjorder, saa al

det vil ankomme paa ham s*elv, om han behandler dem
saaledes, naar de roe paa hans Baade, at de lige saa

gjerne vil roe paa hans Baade, som paa Andres, hvilket

vi maae have overladt til Hr. Khren at give ham til-

kjende. Rentekammeret den 13. Februarii 1790.

Forordning ang. Bekjendtgjorelser om Vrag 12

og strandet Gods. Christiansborg 12. Marts

1790\ — Ikke publiceret i Island, men hev optaget i Hen-

hold til Plak. 4. Mai 1811, jevnf. Rentek. Skriv. S.Decbr. 1821.

Siell. Reg. for 1790 og 1791 C79), fol. Ugt-iao, Original-Aftryk

hosHiipffner. Qvart-Forr. for 1790, S. 26-27; SchouX, 113-114.

Forordning, som bestemmer, hvorledes Eiere af

Vrag og strandet Gods bor indkaldes.

Vi Christian den Syvende *&:c. G. A. V., at da begge

Vore Rigers Love befale i 4. B. 4. Gap. 4. og 5. Art.,

at forulykket Skib og Gods, som enten maatte indkomme

paa Forstrandene, eller findes i Soen og derfra fores

til Land, bcir, naar der ingen levende Folk fdlge med

Vraget, af Forstrands-Eieren eller Ovrigheden besørges

bjerget og bevaret, i Aar og Dag, for Eiermanden, paa

det at han, inden bemeldte Tids Forlob, kunde tilveie-

>) Canc. Plak. 4. Mai 1811; jevnf. Plak-, 4. Mai 1778 $ 1,

Plak. 21. April 1819 og Plak. 2. April 1858.



1

C70 For. ang. Vrag og strandet Gods.
-

.,1790. bringe de fornodne Beviisligheder om, at det bjergede

r~*T^"**^Gods er ham tilhorende; men det dog ikke udtrykke-

ligea er bestemt, paa hvad Maade Vedkommende skulle

advares og indkaldes, for at bevise deres Eiendomsret:

-— saa have Vi, til Fordeel for dem, som lide Skade

ved Skibbrud, allern. fundet for godt herved at befale:

at naar forladt Skib eller Gods enten findes i Soen,

eller bjerges paa Forstranden, da skal Stedets Amtmand

(til hvilken Forstrands-Eieren, Bjergeren og enhver an-

den Vedkommende strax have at indberette Indstran-

dingen) uopholdeligen, paa det Bjergedes Bekostning,

ved en 3 Gange igjentagen Bekjendtgj(jrelse i de Ber-

lingske, Altonaiske og Hamburgske Tidender, indkalde

Eierne til at melde sig, inden den i Loven foreskrevne

Tid, sub poena præclusi & perpetui silentii, og at frem-

komme med deres lovlige Adkomster til det Strandede;

men dersom samme ikke overstiger 50 RdJrs Værdie,

da bdr saadan Indkaldelse ansees gyldig , naar den

* blot indfcires i de Berlingske Tidender og de ofiFenllige

Blade, eller Addresse-Avisen, paa det Sted eller i det

Stift, hvor Indstrandingen er skeel. lovrigt skal det

bjergede Skib og Gods, i fornævnte Bekjendtgjdrelser,

paa det nciieste beskrives, samt Tiden, naar det er

fundet, og Stedet, hvor det er bjerget, forklares, paa

,det at de retmæssige Eiere deraf kunde faae den mue-

ligste Veiledning til at vedkjende sig de forliiste Vare.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

Ligesom og alle de, som denne Vor Forordning under

Vort Canceliie-Segl tilsendes, den paa behdrige Steder

have at lade bekjendlgjore. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg udi Vores kgl. Residenlz-Slad Kjobenhavn

den i 2. Martii 1790.

12. Marts. Forordning ang. prioriterede Panthaveres For-

trinsret. Christiansborg 12. Marts 1790 —
Ikke publiceret i Island , men optaget paa Grund af dens al-

mindelige Indhold. SieU. Reg, for 1790 og 1791 (79), fol.

V
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lao*«— 121. Original -Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 4790.
1790, S. 28—29j Schou X, 114—115. 12. Marts.

Forordning^ som beslemmer, hvor længe Panthave-

ren bor nyde Fortrinsret i Pantet, for Renter, som be-

troes Skyldneren.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V., at da det

er gavnhgt for det Almindelige, at der banes Vei for

enhver Eier til at kunne gjore Laan paa sin Eiendom,

indtil dens fulde Værdie, paa det al han, ved saadan

Understtittelse, kan sættes i Stand til at anvende al sin

Flid og Vindskibelighed til dens Forbedring og dens

frembringende Frugters Forcigelse, hvilket almeennyllige

Oiemærke ikke kan opnaaes, saalænge det staaer i en

ældre Panthavers Magt, at formindske Hypothekets Sik-

kerhed for de yngre Panteberetligede , ved at tillade

Skyldneren at udeblive med Betaling af flere Aars'

Renter, efter al have betinget sig Fortrinsret i Pantet

baade for den laante Hovedsum og Renterne; hvoraf

Fblgen er denne : at Faae tbr belroe Nogen Penge imod

senere Panle-Forskrivninger, efterdi de altid ere udsalte

for at lide Tab, omendskjondt Hypotheket i sig selv

indeholder fuldkommen Sikkerhed, naar sammes virke-

lige Værdie beregnes, i Forhold til de derpaa laante

Capitaler: — saa have Vi, af fornævnte Aarsager, som

og fordi Retfærdighed tilsiger, at der ikke mindre bSr

sorges for de yngre end de ældre Panthaveres Sikker-

hed, allern. fundet for godt, herved at befale: at naar

en priorileret Panthaver herefter vil betroe Skyldneren

de til Betalins forfaldne Renter, da bOr disse ei nvde

Fortrinsret i Pantet, fremfor de yngre Pantebreve, uden

for 1 Aar i Danmark og Norge, samt 3 Aar i Vestin-

dien, fra Forfaldstiden at regne; dog skal denne An-

ordnings Forskrift ikke træde i Kraft fCrend indeværende

Aars sidste Omslags- eller Betalings-Termin. Hvorefter

alle Vedkommende sig allerund. have at rette. Lige-

som og Alle de, som denne Vor Forordning under Vort

Gancellie-Segl tilsendes, den paa beborige Steder have
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4790. at lade bekjendtgjore. Givet paa Vort Slot Christians-

iz'^^rts
^^^^ Vores kongelige Residentz-Slad Kjobenhavn

den 12. Marlii 4790.

26. Mai*ts. Plakat ang. Fordringers Anmeldelse for Skifte-

retterne. Christiansborg 26. Marts 1790. —
Ikke publiceret i Island, men optaget paa Grund af dets al-

mindelige Indhold. SieU. Reg. for 1790 og 1791 C79), fol.

151*— 152, Original- Aftryk hos HOpffner. Qvart-Forr. for

1790j S. 34—85; Schou X, 118.

Plakat, angaaende at Skifteretterne i Opbuds- samt

Fallit- og Stervboer ikke b'6r antage de Fordringer, som

anmeldes, efter at den i Proclama foreskrevne lovlige

Varselstid er udlsben.

Vi Christian den Sj^vende &c, G. A. V., at da det

skal være bleven anseet tvivlsomt, om det Slags Pro-

clama med 42 Ugers Varsel, som ved Plak. af 26. Au-

gusti 4785, dens 2. §, er befalet at skulle i visse Til-

fælde have Sled ved Kjobenhavns Skiftecommission,

burde virke Udelukkelse i Hensigt til de Fordringer,

som ikke inden den foreskrevne Tids Forlcib anmeldes

for Skifteretten, i Fallit- eller Stervboer, der slaae under

sammes Behandling: — saa have Vi allern. fundet for

godt, herved udtrykkeligen at fastsætte, som almindelig

Regel for alle Skifteretter i. Vore Riger Danmark og

Norge, at naar Creditorer i Stervboer, saavel som i

Opbuds- eller Fallitboer, ikke fremkomme med deres

Krav inden den i ethvert Proclama bestemte lovlige

Varselstid, da bOr samme ikke antages, omendskjcindt

Anmeldelsen skeer forend Boet er sluttet. Hvorefter

alle Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kgl. Residentz-

Stad Kj5benhavn den 26. Martii 4790.

27. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Nedsættelsen af den paa Præste-

gaarden Stad i Grindavig hvilende Servitns.
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Khavn den 27. Marts 1790. — isi. Copieb. Liir. x, nso.

Den ved Hr. Khrens Skrivelse af 2. Septbr. a. p.

indsendte Judicial-Forretning, hvorved den paa Jorden

Stad til SchalhoUs Bispestol hvilende Servitus er nedsal

til 6 Vætter, bliver herved til videre approberet, hvilket

vi ikke skulle undlade at formelde Hr. Khren til tjenst-

ligst Gjensvar og videre Bekjendtgj5relse, saavel for

Præsten paa Stad, som Landfogden, med forncideu Or-

dre til denne, om at indfordre Afgiften \ Rentekammeret

den 27. Martii 1790.
r

ReDtekammer- Skrivelse til Amtmand Olaf 27. Maru«

Stephensen, ang. Udarbeidelse af en Instrux for

Sysselmændene i Island. Khavn27. Marts 1790.

- Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2223.

Man er her ved Kammeret betænkt paa at forfatte

Instruxer for samtlige Sysselmænd i Island, og da vi

finde, at den Instrux, som Hr. Amtm. har meddeelt

Sysselmand Otto Vidalin, og som det har behaget Hr.

Amtm. at communicere os ved Skrivelse af 29. Julii a. p.,

sær passende og vel grundet, saa ere vi tilsinds at

lægge samme til Grund derfor; men for saavidt samme
tildeels indeholder saadanne særdeles Specialia, som

maaskee alene passe sig paa Bardestrands Syssel, og

allsaa kunne lide Forandring for de Ovrige Sysseler,

maae vi tjenstl. have Hr. Amtm. anmodet, at ville nær-

mere opgive os, om og da hvad Specialia der maatte

være fornodne at indrykkes for de andre Sysseler i

Vester-Amtet. Imidlertid bliver den Svsselmand Vida-

lin fra Hr. Amtm. meddeelte Instruction herved ad

Denne Afgift er nu bortfalden iftilge de sidste Aars "Pinants-

love.
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.1790. interim approberet. Rentekammeret den 27. Martii

27. Marts.
*

27. Marts. CancelHe-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskop Hannes Finnsson, ang.

Indretning af Tugt- og Forbedringshuset i Kjoben-

havn. Khavn 27. Marts 1790. — Canc. Brevb.

for 1790j Nr. 1065, S. 650.

P. M. Af den fra Cancelliet under 15. Januar d. A.

udgangne Plakat er Hr. Stiftbefalingm. og D. Hoiærv.

allerede underrettet om den Foranstaltning, hvorved

det forhenværende Bornehuus paa Christianshavn er

indrettet til tvende Stiftelser, af hvilke den ene kaldes

Kjobenhavns Tugthuus, hvorudi ikkuns de indsættes,

som ved Dom ere gjorte uærlige, eller anseete skyldige

til Arbeide paa bemeldte Sted for Livstid; den anden

derimod har faaet Navn af Kjobenhavns Forbedrings-

huus, og modtager ikke Andre end de. der ere liikjendte

Straf af Arbeide paa visse Aar eller Maaneder. Denne

Indretning liaaber man at ville ikke alene formindske

Sædernes Fordærvelse hos dem, der ikkuns paa en

kort Tid dommes til offentlig Arbeide, men endog hæve

Publici Fordom mod de Personer, som ulykkeligviis for

smaae Forbrydelser ere komne i Justitiens Hænder. —
Forudsat at disse Hensigter ved bemeldte Indretning

opnaaes, saa var det Onskehgt, om samme kunde an-

' bringes ved alle andre Tugthuse. Men da man ikke i

den Henseende er noie nok underrettet om det Locale,

O Med Rentek. Skrivelser s. D. til Stiftamtmand Levetzow

og Amtmand Thorarensen tilsendes dem hver en Gjenpart

af den nævnte Instruction, med Anmodning om, at med-

dele Kammeret deres Tanker derom, saavel i Almindelig-

hed, som med Hensyn til Specialia ved de enkelte Sysseler.

(Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2224—2225). De indsendte

Betænkninger og Forslag fra Amtmændene Thorarensen,

Stephensen og Meldal see IsL Journ. 8, Nr. 1443, 1444

og 1730.
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saa skulde man tjenstligst anmode Hr. Stiftbefalingsm, 4790.

og D. H(5iærv., at ville behagelig indberette hertil, hvor- ^^^^^^
vidt De formene at den ved Christianshavns Bornehuus

foretagne Indretning kunde være anvendelig paa Tugt-

huset, som findes i det Dem anbetroede Stift. Detkgl.

Danske Gancellie den 27. Martii i790^

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen paa Holum, s. Aprii.

Sigurd Stephansson, ang. Holam Bispestols In-

ventarium m. V. Khavn den 3. April 1790.

Canc. Brevb. for 1790, Nr. 1195, S. 722—723.

P. M. Paa D. HoiærV Promemoria af 23. Septbr.

f. A., hvorudi De, ved at indberette, at der ved Deres

Ankomst til Holum Bispestol ikke var det mindste af

det levende Inventarium, som den kgl. Anordning af

1. Maji s. A. befaler at skal fdlge med Biskoppernes

Andeel af deres Gaard, trende Koer alene undtagne,

som afg. Biskop Thorarensens Enkefrue havde efterladt

paa Bispestolen, under Stiftsprovstens Forvaring, saa at

der, efter foranforte Anordnings Tilhold, mangler 5

Koer, 60 Malkefaar, 45 Heste og 5 Hopper, samt afln-

ventario til 60 Rd. Courant; og at Aarsagen dertil har

været, at da forrige Biskop Thorarensen kom til Bispe-

stolen 1784, var hele Besætningen paa Hjemmegaarden

creperet, 4 Hest og 9 Koer undtagne, hvoraf de 6 ere

indsalte som Qvilder paa Oeconomiens Gods, saa at

De ikke med Rimelighed kunde fordre af Deres For-

mands Enke hvad hendes Mand ikke havde modtaget,

— tillige har begjært allern. Fritagelse for Dem for det

Inventarium, som hverken Deres Formand eller De have

*3 Under s. D. er ligelydende Skrivelse afgaaet til de Stift-

befalingsmænd og Biskopper, som havde Tugthuse at

bestyre. Under 12. Febr. 1791 indberettede den islandske

Stiftbefalingsmand og Biskoppen i Skalholt, at i Falge af

Reskr. 9. Marts 1775 kunde den paatænkte Adskillelse

ikke finde Anvendelse i det islandske Tugthuus, der kun

var Strafanstalt for ringere Forbiydelser.

48*
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modtaget, og ikke existerer: — skulde man herved

tjenstlig have Dennem tilmeldet, at det vil være en

naturlig Fdlge, at Dem ikke kan paaiægges Ansvar for

videre, end hvad De har modtaget, dog bcir De af

Deres Formands Bo fordre hvad han burde have paa-

staaet af sin Formand, da denne Mangel af ham maa

blive for hans Boes Regning, siden det er uslridigt, at

naar afg. Biskop Thorarensen ved Embedets Tiltrædelse

havde paatalt dets Rettigheder, kunde hans Formands

Stervbo og Arvinger ikke have undgaaet at være blevne

tilpligtede at overlevere ham Inventarium i lovforsvarlig

Stand. Det kgl. Danske CancelHe den 3. April 1790.

Kongelig Resolution ang. Understfittelse til

Indretningen af Farverie og ValkemfiUepaa Nord-

landet i Island. Christiansborg 7. April 1790.

— I Forestilling 30. Marts beretter Rentekammeret, at det,

ifKlge en af Commissionen for Islands almindelige Væsen given

Anledning, havde corresponderet med Amtm. Thorai'ensen om
en Uldvævers Etablissement i Oe^ords Kjbbstæd. I Betænk-

ning 21 . Januar 1788 havde han yttret, at naar herved skulde

ventes en Fordeel, maatte Farverie og Valkemcille forud ind-

rettes. Men da dette fordrede Bekostninger, fandt Kammeret

betænkeligt at foranledige det indrettet for kongelig Regning,

hvilket nian tilmeldte Amtmanden under 23. August næstefter,

idet man tilfttiede, at hvis Amtm. kunde faae Entreprisen bragt

istand ved private Tilskud, vilde man bestræbe sig for at be-

virke Anlægget en allern. Understbttelse. 11. Septbr. f. Å.

sendte Amtm. et af ham under 6. Februar næstforhen affattet

Forslag til et Farveries og en Valkemblles Oprettelse paa Nord-

landet ved et Interessentskab paa 150 Actier til 10 Rd. Stykket,

hvilket Forslag er blevet saa vel bifaldet, at man i de 4 Sys-

seler paa Nordlandet havde tegnet sig for 159 Actier = 1590

Rd., og under 10. Septbr. f. A. oprettet en Convention mellem

sig. Amtm. anholdt nu om Understtittelse af 4—600 Rd.,

hvilket han meente at ville udkræves, da en ValkemCille, Red-

skab og Inventarium til Farveriet, samt til Presning og Ap-

pretering, ligesom og Farvematerialiers IndkjOb til eet Aar,



Kct. Resol. ang. Faryerie og ValkemSlie. 677

vilde medtage 2000 Rd. — lOvrigt havde Amtmanden ind-

stillet, hvorvidt Inventariet af Farveriet i Reykjavik, som man
meente at skulle indstilles, kunde forundes Interessentskabet

eller ikke. Kammeret anbefaler Andragendet paa Grund af

Frd. 13. Juni 1787 Cap. m. § 13. — Handels - Realisations-

Commissionen havde Intet derved at erindre^ saa meget mindre,

som det endnu ikke var besluttet, hvad der skulde gjBres ved

Reykjavik Fabriks Inventarium. — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 71, Nr. 38.

Til Hjelp til et Farveries og en Valkemblies Ind-

retning paa Nordlandet i Island ville Vi allern. skjenke

Interessentskabet engang for alle en Sum af 500 Rd.,

der af den islandske Handeis-Realisations-Gommissions

Fond kunne udredes. Christiansborg Slot den 7, April

1790 \

Cancellie-Resolution ang. Thinglæsninger af 22. Aprii.

Skjfider, Pantebreve m. v. Khavn 22. April

1790. — Paaberaabt i en Bekjendtgjcirelse fra begge Laug-

mændene: Magnus Stephensen og Magnus OJafsson, samt

Landsthingsskriveren Thorleif Nikuiasson, dat. Oxarår log{)ingi

18. JuU 1793 og trykt i Althingsbogen 1793, Nr. 25, S. 29-30,

hvor denne Resolution siges at være den fcirstnævnte commu-

niceret af Stiftet (^Stiftamtmanden). Bemeldte Resolution synes

imidlertid aldrig at være udgaaet fra Cancelliet i Brevsform,

men i alt Fald kun som Notification. I Cancelliets Journal:

„Suppliquer for 1790, fyrste Halvaar, 7-Æ-B, Nr. 1852" an-

fdres nemlig Laugmand Magnus Stephensens Andi'agende og

Forslag: at det maatte befales, at alle i Island siden 1770

udstædte, men endnu uthinglyste , samt herefter udstædende

Skjcide-, Mageskifte-, Pante- og Gavebreve skulle, til Ved-

kommendes Sikkerhed, strax thinglyses for næstholdende Laug-

thingsret inden Åar og Dag: for de gamle Breve efter denne

Befalings Bekjendtgjbrelse, og for de herefter udstædende Breve

inden Aar og Dag efter at de ere udstædte, imder Straf af, at

O Ved Rentek. Skriv. 13. April 1790 (IsL Copieb. Litr. X,

Nr. 2308—2309) er denne Resolution communiceret Reali-

sations-Comniissionen og Amtmand Stephan Thorarensen.

^90.

7. April,

r
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1790. ellers skal ansees som uskre\Tie, dcide og magtesløse" 5
—

hvortil er vedtegnet den Resolution:

2. Apiil.
^^Cancellie-Collegium den 22. April 1790:

Forbliver ved Canc. Skrivelse af 43. Decbr. 1766".'

I Anledning heraf bekjendtgjt^re ovennævnte Embedsmænd en

Opfordring til Alle, at indsende til Laugthinget deres endnu

uthinglæste Adkomst- og Mageskifte -Breve, med TilfHiende:

. „ab undirskrifa&ir hafa i hyggju, svo framt {)eir enn sjåi hlut-

a&eigenda hjåhli&ran framvegis, ab hlySnast pessu [)ess kon-

linglega Cancellies bo&i, a& framsenda klOgun yfir feira, sem

hér i 6vilja syna, og æskja {leirrar vi&b6tar, bæbi eigin og

<S&alsborinna vegna, vit håttnefndar Resolutionir , ab {>eirra

^
eignabréf, sem ei eru til {)inglysingar fyrir lCg{)ingisréttinum

hingab innsend innan tveggja åra, fra I)vi' J)au utgefin eru,

skuli sem 6skrifub og 6gild allstabar ålitast"; hvilket de an-

mode alle Sysselmænd at bekjendtgjSre paa Mandtalsthingene

1794 og siden for alle Vedkommende, der paa de nævnte

Thing fremkomme med slige Breve til Oplæsning.

1. Mai. Cancellie-Skrivelse til den islandske Handels-

Realisations - Commission, ang. Forhandling af

det holnmske Bogtrykkenes Forlagsskrifter. Khavn

1. Mai 1790. — Cancell. Brevbog for 1790, Nr. 1508,

S. 909—910.

P. M. Efter at man havde bragt i Erfaring, at der

ved afg. Biskop Gisle Magnussens Dod var forefunden ved

Bogtrykkeriet i Holum Stift et uforholdsmæssigt Antal

af alle Slags B(5ger, som hidtil meget havde trykket

denne Stiftelse, og al der, endskjondt en stor Deel

siden den Tid vare bortsolgte, dog endnu fandtes mange

tilovers, som henlaae Stiftelsen til Byrde, tilskrev man

under 6. Junii f. A, saavel Biskop Sivert Stephansen

som Amtmand Stephan Thorarensen, at meddele deres

Tanker om den mindst bekostelige Maade, hvorpaa

denne Rest af Boger kunde være at forhandle, uden at

Halvdelen af deres Værdie skulde gaae bort for Trans-

') see m. B., S. 651-662.
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porten. 1 de derpaa indkomne Svar ere de enige i, 1790.

at et Partie af disse Boger maatte transporteres her til 1. Mai.

Staden med Kjdbmandsskibel fra Hofsos, som det nær-

meste Handelssted ved Holum Bispestol, da det synes,

at dets Rhedere ikke burde eller kunde nægte Stiftelsen

Saadanl, imod en billig Fragts Erlæggelse, og at det

Qvantum Boger, som hertil nedsendtes, blev fordeelt

imellem de Frihandlende her, for igjen, imod billig Fragt,,

at blive transporteret til de forskjellige Handels -Havne

rundt omkring paa
.
Island, paa det at Bogerne saaledes

paa den letteste og mindst bekostelige Maade kunde

blive fOrte til og findes tilkjobs i ethvert Syssel, da

Herreds-Provsterne maatte paalægges at antage sig Af-

sættelsen i deres Provstie. — Dette Forslag kan man
el andet end ansee som det mest passende til at be-

fordre Afsætningen, men, da Fordelingen herfra eller

Bestemmelsen af Antallet til hver af de mange forskjel-

lige Havne vilde medfore meget Bryderie, og næppe

være gjcirligt, maatte Biskop Finsen forst tilskrives, at

repartere de -/s Parter af del hele Antal paa alle Prov-

stier i Skalbolts Slift, og tilsende Biskoppen paa Holum

denne Repartition, paa det denne herefter kunde for-

anstalte Bogerne sammenbundne i Bundter for ethvert

Skalholts Provstie især, ligesom og Biskoppen paa Holum

derom maatte underrettes, og icivrigt herfra oversendes

til Hofsos 8 å 10 Maalter til Bundlernes Indsvobning,

samt en Hæspe fiint Seilgarn til at indsye dem med,

og om Biskoppen paa Holum skulde finde Omsendelsen

af den civrige tredie Deel for sit Stift vanskelig land-

værls, maatte de til Nordre, Oefjords og Hunevands

Sysseler bestemte ligeledes hid afgaae paa samme Maade,

som for Skalholls Stift. — Imidlertid, da den kongeHge

islandske Handels-Realisations-Gommission har med den

islandske Fart at bestille, skulde man, forinden videre

i denne Sag foretages, tjenstligst anmode samme: be-

hageligen at ville paatage sig at afhandle med den

nærmest Holum boende KjiJbmand om BSgernes Hid-.
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bringeise og Fragl, saml at besørge ved ham forom-

meldte Maatter og Seilgarn oversendt, og udbeder man

sig underrettet om den heri tagende Beslutning, paa

det man derefter kunde foranstalte det videre Fornddne.

Det kongelige Danske Gancellie den 1. Maji 1790.

8. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, om at crimiDelle Domme ikke skulle

fornyes. Khavn 8. Mai 1790. — indholdet pu-

bliceret paa Ålthinget ved Stiftamtmand Olaf Stephensens Be-

kjendtgjtirelse 16. Juli 1791, trykt i Althingsbogen s. A. Nr,

21, S, S. 24, Canc. Brevb. for 1790, Nr. 1666, S. 1015-1016.
I

P. M. I Anledning af den fra forrige Stiftbefalings-

mand KhreLevetzow til Cancelliet indkomne Foresporgsei,

med derhos fulgte Skrivelse til ham fra Sysselmanden

i Sondre -Mule -Syssel, om nogle til Tugthuset domte,

men dertil ei strax henbragte Misgjerningsmsend :
—

skulde man herved tjenstl. tilmelde Hr. Stiftbefalingsm.,

at Justitiens Domme over Forbrydere ikke trænge til

Fornyelse, Det forslaaer allsaa af sig selv, at de om-

meldte Personer baade bor og kan, ifolge de faldne

Domme, sendes til Tugthuset. Det kgl. Danske Gancellie

den 8. Maji 1790.

8. Mai. Gancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen over Skalholts Stift,

Hannes Finnsson, ang. Overdragelse af Gaarden

Stomvellir til Beneficium. Khavn 8. Mai 1790.
— Canc. Brevb. for 1790, Nr. 1667, S. 1016—1017.

P. M. I Anledning af den fra Gudbrander Jonsen

i Rangervalle Syssel paa Island indkomne Ansogning

om, al han udi den paa hans eiende Gaard Storuveller

hæftende Afgift til Præsten i Landmanna Rep, belcibende

sig til 10 Rd. 37 Vs Sk. aarlig, maatte nyde nogen Let-

telse, da han ved Flyvesanden skal have lidt stor Skade
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paa Gaarden og mistet en stor Deel af sine Udmarker

og Græsgang, eller og, i Mangel deraf, at bemeldte

hans Gaard maalte overlades H. Maj* eller Præstekaldet

til Eiendom, imod at han blev fritaget for at betale

Storuvalle Kirke dens hos ham indestaaende 20 Rd.,

samt 14 Qvilder af de 19, som tilhore Kirken, hvilke

14 Qvilder, tillige med hans egne Greature, skal være

udd(5de hos ham af det forgiftede Græs i Aaret 1784:

— skulde man herved tjenstligst have lir. Stiftbefa-

lingsm. og D. Hoiærv. tilmeldet, at, da det af forrige

Stiftbefalingsmand Khre Levetzows og D. Hoiærv' her-

over afgivne Erklæringer erfares, at bemeldte Gaards

Overdragelse ei alene vil være fordeelagtig for Præsten,

siden han derved kan faae en for ham hoilig tiltræn-

gende Bojord, men ogsaa uden Tab for Kaldet, efterdi

Gaartien skal kunne ansees for fuldkommen æquivalent

for de ovenmeldte 20 Rd. og de 14 uddiide Qvilder,

saa kan Supplikanten fritages for at udlægge samme,

imod at for°* Gaard Storuveller overdrages Præstekaldet

.

i Landmanna-Rep til Eiendom. Det kgl. Danske Can-

cellie den 8. Maji 1790.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 15. Mai

Stephensen, ang. Ej 6b af Isafjords Ejobstads

Grund. Khavn 15. Mai 1790. — m. Copiebog

Litr. X, Nr. 2370.

Da vi af Hr. Stiftamtm". Skrivelse under 26. Januarii

a. c. erfare, at Præsten til Skulilsfjordseyri er villig til

at mageskifte den til Isefjords Kjobstæd opmaalte Grund,

imod GaardenBrecha paa Ingjaldssand, saa maae vi tjenstl.

have Hr. Stiftamtm. anmodet, at ville paa vores Vegne slutte

Mageskiftet med ham paa de af Hr. Stiftamtm. ved Prom. af

17. Januarii a. p. foreslagne, og det ved vores Skrivelse af

25. August e. a. bemærkede Vilkaar, hvorefter det maatte

behage Hr. Stiftamtm. at indsende Mageskifte -Brevet
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4790. her til Kammeret til paafolgende Approbation. Reate-

TT'TT'^ kammeret den 15. Maii 1790 *.

l^. Mai. *'

15. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Opforelse af Somærker paa

visse Steder i Vester -Amtet. Khavn 15. Mai

1790. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2372.

Efter Hr. Stiftamim', Anmærkning ved P. M. af 4.

Januarii a. c. maae vi tjenstligst have Dem anmodet, at

• De ville foranstalte, at de fornodne Varder blive op-

satte paa HSskildsci [= Hoskuldsey], Ellideci [= Elli&aey]

og Strcimfjorden , hvorved vi ikke kunne undlade at

yttre, at man helst saae, at de, saavidt muligt, til des-

mere Varighed, bleve opforte af flade Stene; hvad Om-

kostninger dertil maatte medgaae skal behorig blive

godtgjorte, naar det maatte behage Hr. Stiftamtm. der-

paa at tilstille os Regning. Rentekammeret den 15.

Maji 1790.

'3 I Anledning heraf er et Mageskiftebrev udfærdiget af Stift-

amtmanden, og et Gjenbrev af Præsten, under 18. Sep-

tembr. 1790, paa Jorden Brekka 48 Hundr. for den 1787

til IsaQords Kjobstad udmaalte Gi*und, hvilke Breve ere

thinglæste paa Althinget 1791, see Althingsb. s. A. S. 46.

— I den paaberaabte Opmaalings-Forretning over Isa^ords

Kjebstads Grund 24. April 1787 (Isl. Jpum. 7
,
690) an-

ftires , at Kjdbstadens Grund ^^begynder 96 Alen nedenfor

det
^
Præstegaarden Eyri tilhbrende nederste Faarehuus,

tvers over fra Eyre- Bugten til Mblstædet i den saakaldte

Præstebugt, af 192 Alens Brede i Tværmaal; hvilket hele

Bygge -Plads, Norder- og Syder -Tange tilsammenstagne,

udgjbr omtrent, og efter Grundtegningen [ sora. fblger Op-

maalings-Forretningen) 400,725 Qvadrat-Alen, og bestaaer

af nogenledes jævn og fast, men paa sine Steder ikkun

tynd Jordbund, rummehg nok til Huse-Bygninger og Hau-

gers Anlæg for 30 til 35 Familier, naar fombden Vel og

ordentlige Gader fradrages".

4
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Kongelig Resolution ang. Tilladelse til at ^79o.

fange og skyde Rensdyr i Island. Christians- ^^^^

Stephan Thorarensen, havde andraget, at de i 1783 til Island

opsendte Rensdyr, som vare satte op paa "Va&la-Hede, havde

der formeret sig saa stærkt , at Amtmanden anslog deres

Tal til 3 å 400. Dette havde foranlediget Nogle til at fore-

spbrge hos Amtmanden : om og naar der maatte begyndes med
Forsbg paa at fange eller skyde nogen af disse Dyr, der dog

ellers saa meget mindre vilde være til nogen Nytte, som de i

Norder-Syssel gjore Skade paa Pjeldgræsarterae, hvilke ei ere

en ubetydelig Fbde for Indbyggerne, og disse Dyr desuden om
Vinteren ofte komme lige ned til Gaardene i Fjeldbygderne,

hvor de med Ffiddeme opgrave eller opkradse Hjemmemar-

keme, og derved tilfdie samme Skade, Amtmanden foreslog

derfor, at der under visse indskrænkende Bestemmelser maatte

blive given Tilladelse til Rensdyrfangst. Derimod havde Stift-

amtmand Levetzow andraget paa , at Rensdyrene maatte blive

fredede paa Sbnderlandet. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 71, Nr. 53. — Resolutionen er publiceret i Stiftamtmand

Olaf Stephensens Bekjendtgjorelse 16. Juli 1791, trykt i Al-

thingsbogen s. A. Nr. 21. 4, S. 24—25.

Vi tillade allern. herved: at i Norder-Syssel i Is-

land maa, for det forste i 3 Aar, skydes eller fanges

20 Rensdyr aarligen, hvortil Indvaanerne, paa Ansog-

ning desangaaende, kunne meddeles Tilladelse af Amt-

manden, dog under fcilgende Betingelser og ladskrænk-

ninger: at Ingen maa skyde eiler fange flere end eet

Dyr om Aaret; at ingen Skyden eller Fangst af Dyr

maa skee uden i Oktober Maaned alene; samt at Simler

eller Hun-Rener, saavel som Kalve under eet Aar, fre-

des, og alene Oxer eller Han-Rener maae fældes. Be-

findes Nogen herimod at handle, ved at skyde eller

tange Dyr enten uden Tilladelse eller paa forbudne

Tider, saa og under den foreskrevne Alder, eller af

det KjiJn, som ei er tilladt, bode for hvert voxent Dyr,

som ulovligen fældes, 20 Rd., og for hver Kalv iORd.,
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1790. AU til lige Deling mellem Angiveren og Vores Kasse.

'{^^'^'^ Ghrisliansborg Slot den 19. Maji 1790^

21. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

sen og Biskoppen i Skalholts Stift, Hannes

Finnsson, ang. Vedblivelse af Annex-Kirken paa

Reykjum i Olfus. Christiansborg 21. Mai 1790,

Norske Tegn. XLIII, 595^-596.

Christian den Sj^ende &c. V. S. B. T. Da Vi

ved Reskr. af 21. Julii 1786 til forrige Sliftbefalings-

mand over Vort Land Island, Os eiskel. Kammerherre

Hans Cbristoph Diderich Victor Levetzow og dig, Biskop

Finsen, allern. have bevilget, at Reike Annex-Kirke i

Skalholts Stift udi Vort Land Island maatte nedlægges,

og Menigheden henlægges til Hovedsognet Arnæbæle

[= Arnarbæli], men bem** Reike Sogns Beboere nu for

Os allerund. have andraget, at denne Kirke endnu ikke

er nedbrudt, samt at Oversvommelser have siden den

Tid aldeles forandret Situationen, saa at Veien til Ar-

næbæle Kirke derved er bleven baade længere og

vanskeligere; saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi

efter meerbemeldte Reike Soens Beboeres allerund.

gjorte Ansogning, samt den af for" Khcrre Levetzow

og dig, Biskop Finsen, derover afgivne Erklæring, hvoraf

sees, at Veien ved Oversvbmmelserne i Aaret 1787 er

saaledes bleven forandret 02, fordærvet, at det under-

liden i nogle Ugers Tid kunde blive umuligt for Sup-

plikanterne at komme til Arnarbæle Kirke, allern. ville

have bevilget, at bem** Reike Annex-Kirke, i Betragtning

af foranforle Os allcrund. foredragne Omstændigheder,

fremdeles maa vedblive, med samme Rettigheder som

'3 Communication til Stiftamtmand Olaf Stephensen, Kherre

Levetzow og Amtmand Stephan Thorarensen i Rentek.

Skriv. 5. Juni 1790. Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2451—
2463.
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den fcir har haft. Derefter I eder allerund. have at

rette, og Vedkommende Sligt ti! Efterretning at tilkjende-

give. Befalende &c. Christiansborg Slot den 21. Maji

^790.

Rentekammer-Skrivelse tii Stiftamtmand Le- 22. Mai.

vetzow, ang. Forandring i Postskibets Tonre til

Island. Khavn 22. Mai 1790. — isi. Copieb.

Litr X, Nr. 2403.

At det for det fSrste indstilles med at lade et Post-

skib gaae herfra nu i Foraaret til Island, for at gaae

derfra til Ghristianssand i Norge og atter retournere

derfra til Island, for at overvintre, og at i dets Sted et

Postskib gaaer herfra tilkommende Augusti Maaned,

for at overvintre i Island, og at gaae derfra hertil tii

Foraaret, det have vi ikke villet undlade at tilmelde

Hr. Kherren til behagelig Underretning og videre Be-

kjendtgjcirelse, med tjenstligst Anmodning, at Hr. Khren

ville sdrge for, at de til den Tid forhaanden værende

Expeditioner afsendes der fra Landet med Falkeskibet,

som til den Ende medfdrer den ene Postkasse, hvoriinod

den anden ankommer med det herfra i Augusli Maaned

afgaaende Postskib. Rentekammeret den 22. Maji 1790. •

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen- 4« Juni.

sen og Biskop Hannes Finnsson, ang. Embeds-

mænds 0. fl. Offer til Præsterne i Island. Chri-

stiansborg 4. Juni 1790. Trykt som Tillæg til

Althingsb, 1790, S. 57—59. — Norske Tegn. XLIII, 600^-

601. P, Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 184; Fogtm. VI. 5,

410—411.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Os

allerund. er bleven foredraget, at, uagtet det ved Reskr.

af 17. Julii 1782 ailern. er fastsat, at alle Embedsmænd

i virkelig Tjeneste, samt bemidlede Proprielairer , udi
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Vort Land Island, skulle paa de tre Hfiitider: Jul, Paaske

og Pintsedag, give Præsterne Offer, skal der dog findes

nogle bemidlede Jordeiere, som aldeles intet Offer give,

desaarsag det er anseet forniident at bestemme, hvor-

meget der skal gives i Offer, og at samme i Nægtelses-

Tilfælde prompte udexequeres af Sysselmanden: —
saa give Vi eder hermed iilkjende, at Vi i Anledning

heraf allern. har funden for godt, og hermed ville have

anordnet og fastsat, at de, som ere uvillige til at give

Præsterne paa bemeldte Island deres Offer, skulle være

pligtige til at offre til hver Hciitid, nemlig Sysselmænd,

Vore Betjente og Kjobmæod hvergang fire Mark, For-

pagtere af Vore Godser to Mark, og en Jordegodseier

eller Proprietair, hvormed skal forstaaes den, som i det

mindste eier 20 Hundr. ^ Jordegods, elier den, som eier

10 Hundr. Jordegods og derhos tiender af 10 Hundr.

Ldscire, een Mark, hvilket Offer, i Medhold af Reskriptet

af 11. April 1781, maa i Vægrings-Tilfælde ved Execu-

lion inddrives. Derefter 1 eder allerund. have at rette,

og Vedkommende Sligt til Efterretning at tllkjendegive.

Befalende &c. Christiansborg den 4. Junii 1790®.

5. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Thinglysnings-Gebyr ved Lang-

thinget. Khavn den 5. Juni 1790^ -isi. Copieb.

Litr. X, Nr. 2422.

Laugmand Stephensen har her ved Kammeret an-

sOgt om, at han maatte nyde Betaling for de til den

allern. anordnede Realisations-Commission udstædte Ob-

I Cancelliets Registrant og hos Fogtm. staaer alle 3 Steder

urigtig „Rd." istedenfor ^^Hundrede", i Concepten staaer

derimod det rigtige Hundred-Tegn.

s. D. er ligelydende Reskript udgaaet til Biskoppen paa

Holum Sigurd Stephansson og Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet Stephan Thorarensen. Norske Tegn. sst. 601

.

^) jevnf. Canc. Skriv. 7. Mai 1791.
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ligationers Thinglysning efter det norske Sportel-Regle- 1790.

ment. Delle giver os Anledning lil at befrygte, at 'g'^jj^^

maaskee han og flere Embedsmænd i Landet kunde

staae i den Formening, at dette Reglement var anven-

deligt i Island, og i den Anledning maae vi tjenstligst

have Hr. Stiftamtm. anmodet, at ville give samtlige Be-

tjente i Vester-Amtet tilkjende, at dette Reglement ikke •

er gjeldende for Island, men at det vil have sit For-

blivende ved hvad hidtil er fastsat. Rentekammeret

den 5. Junii 1790*.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le- J^i-

vetzow, ang. Leilændingers Andeel i Drivtommer.

Khavn den 5. Juni 1790. - isi. Copieb. Litr. x, Nr.

2436.

Efter den Oplysijing det har behaget Hr. Khren at

meddele os ved Prom. af I.Martii a. c, angaaende det

.i en Skrivelse hertil fra Præsten Magnus Olavsen om-

meldte Drivtcimmer ved Gaarden Horn, skulle vi ikke

undlade at formelde til tjenstl. Gjensvar: at vi bifalde

Hr. Khrens Resolution af 26. Maji i 788, at det smaae,

som er af i Alens Længde eller derunder, tilfalder

Leilændingen, men saavidt Leilændingen er tilkjendt

Forkjebsret til det storre, da maae vi have anmærket,

at Ombudsholderen efter vore Tanker er her lige be-

s. p. ere Rentek. Skrivelser af samme Indhold afgaaede

til Amtmand Meldal i Sdnder Amtet og Amtmand Stephan

Thorarensen i Nord- og Oster- Amtet (Isl. Copieb. sst.

Nr. 2423-2424); til Laugmand Magnus Stephensen skrives,

at ^.foruden at Betalingen for disse Forretninger er for

Island bestemt ved Reskr. af 14. April 1759, vil Hr.

Laugm. selv behagelig befinde, at det Norske Sportel-

Reglement ikke kan være gjeldende for Island, som

ikke der publiceret, og at fblgelig ingen andenBeta-

ling her kan finde Sted, end hvad ved allerhOistbemeldte

Reskript er anordnet". (Isl. Copieb, sst. Nr. 2421}.
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retliget med Leilændingen, saa at det var bedst at

disse forenede sig derom, efter som den ene eller an-

den trængte mere eller mindre til at benytte sig deraf.

Rentekammeret den 5. Junii 4790.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow, ang. Udredelse af Vægterens Lfin i

Reykjavik. Khavn den 5. Juni 1790. — isi.

Copieb. Litr. X, Nr. 2446.

Saavel fordi det ansees passeligt, som for at spare

noget i Fabriquens Udgifter, har den allern. anordnede

Realisations-Commission formeent, at der burde holdes

Vægtere i Reychevigs Kj5bstæd, til hvis Bekostning Fa-

briquen da kunde bidrage i Lighed med de cSvrige,

som der have Eiendom, efter den Regel som til Lig-

ningen af samme maatte blive vedtaget. I den Anled-

ning maae vi tjenstligst have Hr. Khren anmodet om, at

ville fdie forniiden Anstalt til en saadan Inddeling.

Rentekammeret den 5. Junii 1790.

12. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli

Magnusson, ang. hans Embedsforhold til Amt-

mændene i Sonder- og Vester-Amterne. Khavn

den 12. Juni 1790. — isi. Copieb. Litr. x, Nr. 2502.

Formedelst den Forandring, som er foregaaet med
Stiftamtmands-Embedet i Island, at det nemlig nu er

forenet med Amtmands-Embedet over Vester Amtet,

istedenfor tilforn med Amtmands-Embedet over SOnder-

Amtet, tilkjendegives Hr. Landf., at De i de Forretnin-

ger, som vedkomme Dem som Sysselmand i Guldbringe

Syssel, eller flyde af dette Syssels Administration, slaaer

under og haver at henholde Dem til Amtmand Meldal

over SSnder-Amtet, men i Henseende til de Forretnin-

ger, der blot vedkomme Dem som Landfoged, og Alt

hvad der dependerer af Deres Regnskabs- eller Kasse-

1790.

5. Jirni.

5. Juni.

*
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Sager, saasom selve Regnskabet, Extracter, m. v. under

Stiftamlmanden, hvilket det maatle behage Hr. Landf.

at holde sig efterrettelig, samt derhos n(3iagtig efter-

komme hvad Ordres som Dem af Stifiamtm. maatte

blive tillagte. Rentekammeret den 12. Junii 1790*.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf i2. Juni.

Stephensen, ang. Stiftamtmandens Control med

Landfogdens Regnskabsvæsen. Khavn den 12.

Juni 1790. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2504.

Af hosfOlgende Gjenpart af vores Ordre til Land-

fogden- ville Hr. Sliftamtm. behagelig erfare, hvad Ar-

rangement vi have fundet fornoden at gjdre med de

Landfogden paaliggende Pligter og Forretninger. 1 denne

Anledning kunne vi ikke undlade endvidere at tilmelde

Hr. Stiftamtm., al man vel her ved Kammeret har gjort

al muelig Indretning, saasom med at forandre Tiden,

til hvilken Landfogdens Regnskaber skal sluttes, med

at anordne Gassabbger, indsende" Qvartals - Extracter

m. V., for at Revisionen kunde blive istand til her ved

Kammeret at controllere Jordebogskassens Rigtighed,

til Betryggelse for H. Maj* Interesse; men at Oiemedet

ikke desmindre ei kan opnaaes vil behagelig erfares,

naar betragtes, at foruden at nogle af Extracterne, ex.

gr. til ult. Decbr. og uU. Martii, ikke kan komme her

til Kammeret f6r end efter et halvt eller 3 FJerdingaar

efter den Tid de affattes, kan Extracterne ikke heller

forlanges eller blive belagte med afbevisende Legitima-

tioner, saavel i Henseende til Indlægten, som Udgiften

og Restancer, allsaa egentlig kan kun ansees at tjene

') s. D. Rentek. Skriv, til Amtmand Meldal, hvorved Gjen-

part af ovenstaaende Skrivelse meddeles ham. Isl, Copieb.

Litr. X, Nr. 2503.

see den næst foran anfbrte Rentekammer-Skrivelae.
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til Underretning om hvad Tilstand Gassen har været i

T^ JunT
Regnskaberne, som de, der ere belagte

med forniidne Bevisligheder, bevise vel derimod Gas-

sens Tilstand, men de komme fbrst efter nogen Tids

Forlob ind til Kammeret, og ikke at tale om den Tid

Revisionen behover til at gjennemgaae dem, er det dog,

om Noget var at erindre, ikke muligt at faae skrevet

derom til Landet for end i næste Foraar, det er vel 3

Fjerdingaar efter at de ere sluttede. Imidlertid har

Landfogden paa ny hævet Oppebbrseler, uden at det

er mueligt her ved Kammeret at vide, hvorledes Gas-

sens Conto derefter bcir udfalde, og lillige, naar Skibene

retournere fra Landet, haves nyt Regnskab, hvorved

haves Alt hvad der kunde være at erindre ved forrige

Aars Regnskabs Beholdning, siden samme er der i be-

regnet til Indtægt, aitsaa niaa paa ny revideres, inden

man kan sige Noget om Gassens Riglighed, allsaa, i

Tilfælde af al Noget derved er at erindre, ny Gorre-

spondence m. v,, som tilforn, det ene Aar efter det

andeL — Den kongelige ' Kasses Sikkerhed vil derfor

alene beroe paa Hr. Stiftamlm* Aarvaagenhed i at con-

trollere Landfogden, og vi aulhorisere Dem desaarsag

herved til at foie alle de Anstalter, som De til den Ende

maalle finde fornodne, hvorom vi alene udbede os Un-

derretning. Rentekammeret den 12. Junii 1790.

r

12. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Foranstaltninger mod Uordener

af fremmede Skibe. Khavn den 12. Juni 1790.

— Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2485.

KjSbmand Herning paa Patriksfjord har for ReaJi-

salions-Commissionen fort ny Klage over den store

Mængde hollandske og flamske Fiskere, som indfinde

sig der paa Stedet, og ei alene drive uberettiget Handel,

men ogsaa modtvilligen fordærve Havnen, ved al ud-

kaste deres Ballast paa Ankerpladsen. Fra flere andre
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Steder er der ligeledes indloben Klage over uberettiget 1790.

Handel, Voldsomheder og Uordener, som af disse Frem- 12. Juni.

mede ustrafiFet begaaes. — Herom er fra Realisalions-

Commissioneu corresponderet med det kongelige Depar-

tement for de udenlandske Sager, og samme erklærer

ikke at have Noget imod, at man med Magt modsætter

sig saadanne Uordener. — I de Punkter, som stemme

overeens med Indvaanernes Fordeel, skulle de maaskee

ikkun behbve liden Understottelse, men deri, hvor det

var dem fordeelagligt at holde med de Fremmede,

vilde det uden Tvivl være vanskeligt at udfinde saa-

danne virksomme Midler, hvis Omkostninger ikke over-

stege deres Nytte. — Af den Aarsag kunne vi ikke

undlade, forinden Noget videre foretages, tjenstligst at

anmode Hr. Stiftamtm. om, at meddele os Deres For-

slag om, hvorledes de anfSrte Uordener kunne være al

afhjelpe uden altfor stor Bekostning'. Hvad den uor-

denllige Maade angaaer, hvorpaa Ballasten, efter Kjob-

mand Hernings Klage, udkastes i Havnen ved Palrixfjord,

'

da formoder man, at samme nogenledes kunde hæm-

mes, naar Ovrigheden foranstaltede, al der bleve satte

Visere, een paa hver Side af Havnen, hvilke Visere

gjores hver for sig af et saa hSit Træ, som opsættes

paa et bekvemt hoit Sled nær Ved Vandet, at det ved

Indseilingen tydeligere kan sees; i den øverste Ende

indsættes og fastnagles Viseren, beslaaende af el tyndt

Brædt, henved 1 Alen langt, som tillige med det fra

den anden Side, dannet paa samme Maade, viser den

Punkt eller det Sled, indenfor hvilket Ballasten ikke

maa udkastes. Visningen maa danne en Vinkel ud af

Havnen, enten spids eller stump, ligesom Situationen

'3 til Stiftamtmand Levetzow og Amtmand Thorarensen erc

Rentek. Skrivelser af s. D. CCopieb. sst. Nr. 2486-2487),

hvori de, i Anledning af de adskillige Handelssteder

i Island*' indlbbne Klager over de af fremmede Fiskere

udtJvede Uordener, anmodes om at indsende Forslag til

•ammes Hæmmeise.



692 Rbntbk. Skriv. ang. Uordbmer af Fremmede.

^790. tillader, Træets nederste Ende bor omlægges saa fast

j^y^ 'med Steen, at det hverken rokkes eller vrides af ind-

træffende Slormveir; FlOiene eller Viserne b'6r niaies

med Bleghvidl og Olie. i Mangel deraf kalkes. Bekost-

ningen herpaa, saavel som Vedligeholdelsen, bestrider

Kjobmanden selv, tillige med samtlige paa Havnen be-

standig Handlende; er det til Ballastens Udkasteise ud-

viste Sled sikker Ankerplads for saa kort Tid, som det

er Fremmede efter Forordningen tilladt at ligge, forme-

nes dem at komme længere ind paa Havnen. — Un-

derslaaer Nogen sig, enten inden- eller udenlandsk

Mand, efter at det er bleven ham bekjendt, at udkaste

,
Ballast indenfor det udmærkede Sled, bode derfor 2

Rd., som anvendes til Visernes Vedligeholdelse; betales

denne Mulkt ikke slrax i Mindelighed, begjærer Kjob-

manden Sysselmandens Hjælp, saasnart skee kau, til at

udtage den uden videre Lovmaal og Dom, naar Sagen

er beviisl. Skulde den Hjælp ikke saa hastig kunne

erholdes, erkyndiger Kjobmanden sig om Skipperens

og Skibets Navn og Hjemmested, og derom afgiver Beret-

ning. Det til denne Ende Fornodne maae vi tjenstligst

have Hr. Sliftamtm. anmodet om at ville foranstalte i

Vester-Amlet, og skulde Hr. Sliftamtm. finde, at Et eller

Andet videre kunde være fornodent at iagttage lil at

opnaae del tilsigtede Oiemeed, da ville vi, i Relation

til vores Skrivelse af 23. Januarii'a. c, derom forvente

Hr. Sliftamtm' nærmere Forslag. Rentekammeret den

12. Junii 1790.

!«• Juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Tngthuslemmernes Uldspinderie.

Khavn den 12, Juni 1790. - Canc. Brevb. for i7so,

Nr. 2139, S. 1290

. . P. M. Forrige Stiftbefalingsmand over Island, Khre

Levetzow, har under 7. Januar sidslafv. hertil indbe-

rettet de Vanskeligheder og det Tab, soipa vil mOde,



CahC. SkwT. ANG. TufiTHCSKT. 693

naar Tugthuset der paa Landet skal, ifcilge Reskr. af 1790:

26. Junii f. A. dets 12. §, spipde Uld for Uldmanufac- .^TT^
12. Juni.

turet her i Staden, imod den deri fastsatte Betaling.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst tilmelde Hr.

Stiftbefalingsm., at, da Tugthuslemmernes Antal for nær-

værende Tid ikkun skal bestaae af 7 å 8 Personer,

hvilke til storre Fordeel for Tugthuset skal kunne bru-

ges til andet Arbeide, end til at spinde Uld, og det derhos

er oplyst, at der i den Egn, hvor Tugthuset er anlagt,

ei haves Uld, men at samme fra andre Egne maa ind-

kjiJbes, der alt foraarsager Omkostninger ved Transpor-

ten, m. V., saa vil det, efter de saaledes forklarede

Omstændigheder, falde af sig selv, at et Uldspinderie

paa et saa langt fraliggende Sted ikke kan svare til

Omkostningerne, og at det militaire Uld-Manufactur alt-

saa ei derfra kan vente noget Spind. Det kgl. Danske

Canceliie den 12. Junii 1790.

Gancellie-Skrivelse (il Biskoppen paa Holum ir. Juni.

Sigurd Stephansson og Amtmand Stephan Thor-

arensen, ang. Holum Bispestols Bestyrelse. Khavn

den 17. Juni 1790^ — Canc. Brevb. for 1790, Nr.

2158, S. 1299.

P. M. I Anledning af den fra D. Hdiærv. og Hr.

Åmtm. til Cancelliet indkomne Forestilling af 19. Septbr.

sidsti. om Umuligheden af at iværksætte den forrige

Aarudsfædde Separations-Aet, skulde man herved (jenst^

lig tiikjendegive Dem: at det, indtil en nærmere allern.

ftesolulion i Anledning af Deres Forestilling kan erhol-

des, med Afgifternes Hævelse vil forholdes saaledes,

som hidindtil har været brugt, og Lonningerne udredes

efter 1767 Aars Separations- Aet, samt den 1785 be*

gyndte private Husholdning paa samme Maade fortsæt-

tes. Det kongelige Danske Canceliie den 17. Junii

4790.

O Anordn. 9. Septbr. 17»1.
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1790. Kongelig Resolntion ang. Bestemmelser med

18. Juni. Hensyn til Slavers og Tugthnsfangers Losladelse.

Christiansb. 18. Juni 1790. - Bevirket igjennem Can-

celliet, see „Rotuli over det kgl. Danske Cancellies Forestillinger

1790", fol. 319-320, og ^^Cancelliets Forestillinger 2*^' Qvartal

1790", fol. 1080-1082. Saavel Cancelliets Forslag som Reso-

lutionen ere optagne i Canc. Skriv. 17. Juli 1790 Qsee neden-

for). Resolutionen med Cancelliets Forslag hos Fogtm. VI.

6, 419—420.

S. JuH. Reskript til Biskoppen i Skalholf, Hannes

Finnsson, ang. Ungdommens Underviisning og

Opdragelse i Skalholts Stift. Frederiksberg 2.

Juli 1790. — Publiceret paa Althinget 1791 og' trykt iAl-

thingsbogen s. A. Nr. 7, S. 5—8; ligeledes publiceret i Syno-

dalforsamlingen for Skalholts Stift 1791. Norske Tegn. XLIII,

617*—618. P, Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 184—183
j

Fogtm. VI. 5, 424-425.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Som Os

allerund. er bleven foredraget, hvad du udi Skrivelse

til Vores General-Kirke-lnspections-ColIegium, som der-

fra er bleven Vores Danske Cancellie tilstillet, har fore-

siaael, til Bestemmelse af Forældres og Præsters Pligter

i Henseende til Ungdommens Underviisning: — saa give

Vi dig hermed lilkjende, at Vi, i Anledning af saadan

dit allerund. forslag, samt ofter de af bemeldte Gene-

rai-Kirke-Inspections-CoIlegium derover gjorte Anmærk-

ninger, allern. have anordnet og fastsat folgende Regler

og Bestemmelser:

1) Ethvert Barn skal begynde at læse i Bog inden

det er fulde 5 Aar gammelt. — 2) Forsommer Foræl-

drene saadant, skal de derom nogle Gange af Præsten

paamindes, men hvis Forældrene forsomme dette ind-

til Barnet er 7 Aar gammelt, straffes de af Sysselmanden

med Mulkt til fattige B(>rns Opdrageiso i samme Sogn.

— 3) De fattige Bom, som paa Sognets Bekostning op-

drages, skal sættes til de Husfædre, hos hvilke Opdra-
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gelsen formodes at være bedst, og bor Bcirnene hos 1790.

dem forblive, saa længe ingen vigtig Aarsag forbyder 2. Juli.

saadant. — 4) Ethvert Barn bor begynde at lære For-

klaringen inden sil 10*' Aar, og hvis Forældre eller

Husbonder forsOmme delte straffes de med 4 Mk. Cro-

ner i Mulkt til ^fattige Borns Opdragelse i samme Sogn.

— 5) Ungdommen bor i Almindelighed have lært sin

BQrnelærdom inden den er 14 Aar gammel. — 6) Naar

Forældre eller Husfædre forsomme Ungdommens Op-

læreise, b6r Bornene tages fra dem, dog ei (meget

enkelte og særdeles Tilfælde undtagne) uden Forældre-

nes Samtykke, og hensættes paa andre Steder, hvor

de bedre kan lære, men de, som have forsQmt Bør-

nene, skal betate Omkostningerne for deres Oplærelse,

foruden den forbemeldte Mulkt. — 7) Hvergang Præsten

gjcJr Husbes6gelse, og ellers saa oft§, noget Barn kom-

mer fra en Husbond til en anden, skal Præsten nfiie

undersoge hvad Barnet har lært og hvad Fremgang det

har gjort, baade i Læsning af Bogen og i anden Lær-

dom fra den sidste OverhSrelse, hvilket han noie skal

optegne i sit Sjæle- Register, der hvert Aar, efter de

hvergang forefindende Omstændigheder, af ny skal for-

fattes. — 8) Forsomme Præsterne Noget af Foranskrevne,

da b(3de de til fattige Præste- Enker, efter Omstændig-

hederne og Biskoppens Sigende, fra 64 Sk. til 2 Rd.

— 9) Antager en Præst noget Barn til Gonfirmation,

som enten intet, eller ulilslrækkeJig, kan læse i Bog,

skal han for hvert Barn, han saaledes uden Biskoppens

Samlykke antager, betale til fattige Præste Enker: fdrste

Gang 2 Rd., anden Gang dobbelt, tredie Gang tredob-

belt, men Ijerde Gang tiltales paa sit Embede for

Provsle-Retten. For tilslræjtkelig Læsning i Bog ansees

det, naar Barnet tydelig og uden Vanskelighed kan læse

i enhver trykt Bog i Landets Sprog, saasom Psalme- og

Evangelie-Bog, o. s. v.
;
dog at Barnet ei til Prove fore-

lægges saadanne enkelte vanskelige Steder, som endog

kunde falde lunge for de ældre af Almuen. Derefter
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du dig allerund. haver al rette, og Vedkommende Sligt

^til Efterrelning at tilkjendegive. Befalende &c, Fride-

richsberg den 2. Julii 1790.

Reskript til Biskoppen i Skalholts Stift, Han-

nes Finnsson, ang. Mulkt for Antagelse af BSrn

til ConfirmatioQy som ikke kanne læse i Bog.

Frederiksberg 2. Juli 1790. ~ Norske Tegn, XLiii,

. 616»-617.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Da Vi have

ladet Os allerund. foredrage din til Vores Danske Can-

cellie indkomne Beretning af 28. Januarii sidstleden, an-

gaaende, at tvende Præster af Snæfieldsnæs Syssel,

under det dig anbelroede SkalhoUs Stift, Provst Hr.

Bjorn^..^hoi^ijBsen og Hr. Erlendur Vigfusson have,

uden at forespørge sig enten hos dig eller Provsten,

antaget til Gonfirrnation hver for sig trende unge Men-

nesker, som ikke kunde læse i Bog, samt at du, if(5lge

den dig igjennem Vores General-Kirke-lnspeetions-CoUe-

gium tillagde Befaling\ har tilbuden Provst Thorgrimsen

at forsone sin Forseelse med 12 Rdlrs Udlæg til fattige

Præste-Enkcr, og Hr. Vigfussbn med 6 Rd. til samme

Brug, da den sidste har el mindre Kald og ringere

Formue end deu forste, samt mange Bom, men al in-

gen af Præsterne have villet betale den fastsatte Mulkt,

ei heller erkjende at have begaaet nogen Forseelse,

men derimod begge henskyde sig under Lauds Lov og

Ret: -- saa give Vi dig hermed lilkjcnde, al Vi, i An-

ledning af din derhos allerund. gjorte Forsporgsel, samt

efter bemeldte General-Kirke-Inspections-CoUegii derover

meddelte Betænkning, allern. have funden for godt, at

den af fornævnte tvende Præsier begangne Forseelse

og Tilsidesæltelse af de dem foreskrevne Forholdsreg-

ler skal ansees med en passende Mulkt, og altsaa Provst

O see General-Kirke-Inspeetions CoUegii Skrivelse 10. April

1760. (lU. B., S. 393—394).
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Thorgrimsen paalægges i All 8 Rdirs Mulkt til ^fattige 1790.

Præsie-Enker, og ligeledes Hr. Vigfussbn, i Betragtning

af hans Fatligdom og mange B6rn, ialt 4 Rdlrs Mulkt

til samme Brug. Derefter du dig allerund. haver at

rette og derom at foranstalte det Forncidne. Befalen-

de dc. Friderichsberg den 2, Julii 1790.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- n. Juii.

phensen\ ang. Bestemmelser for Løsladelse af

Tngiibnsfanger, samt aarlige Indberetninger om

Tugthnset m. v. Khavn den 17. Juli 1790. —
Canc. Brevb. 1790, Nr. 2548, S. 115—116. Fogtm. VI. 5,

428.

P. M. Efter at Cancelliet, ifolge H. Maj^ allern.

Resolution af 9. Januar f. A. havde indhentet den be-

falede Underretning- om alle Forbrydere, som befandtes

i Tugthusene og Slaverierne i begge Riger, har man

forelagt Allerhoistsamme de Oplysninger, som man i den

Henseende har erholdet, om Aarsagerne til bem*" Per-

soners Straf, paa hvor lang Tid de ere inddomte eller

ved Resolutioner indsatte lir offentlig Arbeide, om de

ere ærlige eller uærlige, og endelig hvorledes de have

forholdet sig under deres Ophold i disse Forvarings-

steder. — Men for end dette Gollegium fremkom med

nogen allerund. Forestilling om Losladelse for dem,

som mest syntes at være Gjenstanden for den kongel.

M(?dlidenhed og Benaading, har man udbedet sig de

Forholdsregler bestemt, som det kunde synes n5dven-

digt at iagttage, for at afværge de skadelige Folger,

der kunde befrygtes, naar et altfor stort Antal af saa-

'3 denne Canc. Skriv, er mutat. mutand. afgaaet til Stiftbe-

falingsmændene i Odense, Viborg, Christiania, Bergen og

Trondhjem, samt til Conferentsr. Hans Koefod i Khavn,

»3 Canc. Skriv, til Stiftamtm. Levetzow 17. Januar 1789

(Canc. Brevb. 1789, Nr. 205, S. 93) forianger fuldstæn-

dige Underretninger om Lemmerne i det islandske Tugthus.
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n90. danne Forbrydere paa engang bleve salte i Frihed. —
17. Juli. I Anledning heraf har det behaget allerhSislbem** H.

Maj* allern. at befale^:

1) At der aaHig tvende Gange skal gjores Fore-

stilling om L(5sladelse for nogle af disse Forbrydere,

som have de vigtigste Benaadings-Grunde for sig, men

at Antallet, fornemmelig i Begyndelsen, maa være tem-

melig indskrænket, paa del al der af disse Exempler

desto bedre kan dOinmes om Følgerne, og derved fore-

bygges, at ikke den offentlige Sikkerhed skal lide. —
2) At da mange af disse Maleficantere, der ere dbmie

efter de forrige nu ophævede strængere Lovgivninger

for Tyverier, deels ere kagstriigne og deels tillige bræn-

demærkede, saa skal de kagslrcigne — (hvilke, som

æreldse, ei ere skikkede til at leve i det borgerlige

Selskab, og af Mangel paa Tjeneste, som de i denne

Tilstand næppe kunne erholde, ville af N6d blive fri-

stede li! paa ny at begaae Misgjerninger) — et halvt

Aar fcir end de blive indstillede til Liisladelse, gjores

ærlige ved en kongelig Resolution, og derefter forflyttes

fra de uærlige Slaver og Tuglhuslemmer til Bevaring

og Arbeide iblandt de ærlige, samt derefter-, naar de

erholde Frihed, gives Pas som ærlige, tillige med bekræftet

Gjenpart af den foregaaende kongelige Resolution. Og

paa det at denne Aet kan blive saa meget desto mere

hoitidelig, skal den kongelige Resolution i ethvert enkelt

Tilfælde ved en kort Tale af vedkommende Direcleur,

Commission &c., i Paahbr af samtlige Fanger paa det

Sted bekjendlgjores den Benaadede, og derefter, naar

Lcisladelsen skeer, i Protocollen anmærkes: hvilket Op-

holdssted, LevebrSd og saa videre, de vælge. — De

Brændemærkede derimod kunne ikke vente, af de an-

f(3rte Aarsager, nogensinde at' blive satte i Frihed. —
Og endelig 3) at der ved ethvert Aars Udgang skal til

vedkommende Collegier indsendes Lister over alle dem,

der befindes i Slaverierne og Tugthusene, tillige med Ind-

— *

O EcBobitionen er af 18. 3xim 1790, jevnf. ovenf. S, 694.
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i

beretninger om deres Forbrydelser, saavel som deres 1790.

Forhold og den Tid de ere ddmte til offentlig Arbeide. {^^^j
I allerund. Folge heraf skulde man altsaa tjenstligst til-

melde (Tit.) denne H. Maj' allerhoiesle Resolution til

behagelig Efterretning. Det kongelige Danske Gancellie

den 17. Juiii 1790.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 24. August.

Stephensen, ang. Attester til Erholdelse af Præ-

mier for Æderfngles Fredning. Khavn 24. August

1790. — At det for Eftertiden ved slige Attester maa ud-

trykkelig benævnes, at det opgivne Antal af de Reder, som

forhen have været paa Stedet, er saaledes optalt i Juni Maa-

ned^ hvilket Stiftamtmanden anmodes om at give Vedkom-

mende tilkjende. Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2526. — I Anled-

ning heraf er Uddrag af denne Rentek. Skriv, kundgjort paa

Althinget ved Stiftamtmandens Bekjendtgjbrelse 16. Juli 1791,

trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 21. 7, S. 27—28.

Rentekammer-Skrivelse til Toldkammeret, ang. 24. August.

Privilegier for Skippere paa de Skibe, der udredes

paa Fiskerie nnder Island. Khavn 24. August

1790. — Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2530.

Af det koDgelige vestindiske og guineiske Rente-

samt General -Toldkammers Skrivelse af 7. hujus have

vi erfaret de forskjellige Meninger, om, hvorvidt Skip-
•

pere paa de Skibe, som udredes paa Fiskerie under

Island, bcir nyde godt af de Benaadninger . som ere

tilsagte de paa disse Skibe Søfarende ved den 13, §

af Plakaten under 6. Junii 1787. — Til tjenstligst Gjen-

svar skulle vi ikke undlade at formelde, at saavidt det,

da Spbrgsmaalet nu for Tiden ikkun gjælder een ene-

ste Skipper, ikke er at befrygte, at det kan drage til

F5lge, ere vi af den Formening, at man til videre faaer

at ansce Skipperne som berettigede til Benaadningen.

Rentekammeret den 24. August 1790.
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<790. Convention mellem Danmark og Hoistiftet

iTTs^^tbTMiinster, ang. Åfdragsrettens Ophævelse. Fre-

densborg 17. Septbr. 1790. — indholdet kundgjort

paa Althinget 1791, ifcilge Cancelliets Communication til Stift-

amtmanden 4. Becbr. 1790 (Fogtm. VI. 5, 530), ved Stiftamt-

mand Olaf Stephensens Bekjendtgj Oreise 16, Juli 1791, trykt i

Althingsbogen s. Å. Nr. 21, 1, S. 23; ligeledes er Conven-

tionen, iffilge Cancelliets Skrivelse til Biskoppen over Skalholts

Stift, Hannes Finnsson, af 4. Decbr. 1790 (Fogtm, anfdrte

Sted) bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift

1791; fremdeles anfbres den som bekjendtgjort baade paa Al-

thinget og i den nævnte Synodalforsamling i Aaret 1792, og

Rubrum paa Tydsk findes aftrykt i Althingsbogen 1792, Nr.

23. 14, S. 28. — Original -Aftryk paa Tydsk: „Convention

wegen wechselseitiger Aufliebung des Abzugs-Reclits zwischen

Seiner Majestat des Konigs zu Dannemark &c. gesammten

Landen und dem Hochstifte Munster", hos Schultz, Copen-

hagen. 2 Blade. 4"».

16. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Sjellands

Stift, Dr. Balle, ang. Renten af en Thorchilii

Legat tilhorende Obligation. Khavn 16. Oktbr.

1790. — Canc. Brevb, for 1790, Nr. 3501, S. 644,

P. M. Under 15. Septembr. f. A. har daværende

Stiftamtmand i [sland, Kherre Levelzow, ved al indbe-

rette, at ham i Aaret 1787 blev fra Kjdbmanden i Havne-

fjord tilsendt en kongelig Obligation for 800 Rd, j som

af Thorkilsens ældgamle Gave til ea endnu uoprellet

Skole-Sliftelse der paa Landet er indsat i den kongelige

Gasse, hvorhos han blev underrettet om, at Renlerne

af disse Penge skulde aarlig udbetales ham af den

kongelige Handel paa bem** Havnefjord, — tillige, siden

denne Handel paa samme Tid blev ophævet, saa at

Intel til ham var betalt af disse Renter, begært, at

samme fra Obligationens Dato og fremdeles maalte

blive ham aarlig udbetalte af Jordebogs-Gassen der i

Landet; — men da det af Deres Hiiiærv.', efter fore-

1
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gaaende Bre\'vcxling med den kongelige islandske Han- 1790.

dels -Realisations -Gommission, herover indhentede Be- .j^^^^
tænkning erfares, at Do, som tillige med Stiftamtmanden

i Island er Executor Testamenti, dertil er villig, saa

skulde man herved tjenstligst anmode Dem at indcas-

sere disse Renter, som kunde lægges til delte Legati

dvrige Capital, der allerede er under Deres Bestyrelse,

og har man derom underrettet saavel nuværende Stift-

amtmand i Island, som den kongelige Finants-Kasse-

Direction. Det kongelige Danske ^Cancellie den 46.

Oktbr. 1790 ^

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts le- oktbr.

Stift, Hannes Finnsson, ang, Proknratorer i

Skilsmisse - Sager. Khavn 16. Oktbr. 1790. -
Canc. Brevbog for 1790, Nr. 3519, S. 650.

P. M. Paa Deres Hoiærv.' Promem. af 13. Julii

sidslafv,, med derhos fulgte og herved tiibagefolgende

Ægteskabs-Skilsmisse-Dom, afsagt den 28. Seplbr. f. A.

i Bardestrands Syssel, i en Deserlions-Sa^ imellem Inge-

bjOrg Jonsdatter og hendes Mand Gudmund Bjarnesiin,

skulde man, næst at tilstille Ijem den i samme Sag

under Gaars Dato udfærdigede Opreisning, herved

tjenstlig have Dennem lilmeldet, a( ligesom Reskr. af

15. Februarii 1788 er saa klart, at der ikke kan være

nogen Tvivl om at denne Sag jo bcir paaankes til den

deri anordnede Overret i alle Ægteskabs -Skilsmisse-

Sager, saa fiilger, det og af sig selv, at Prokuratorerne

saavel i denne, som alle andre Skilsmisse- Sager, bdr

være civile, og ei geistlige. Det kongelige Danske Gan-

cellie den 16. Oktbr. 1790.

O s. D, Communication til Stiftamtmand Olaf Stephensen

CBrevbogen sst. Nr. 8514, S. 648) og til Finants-Kasse-

Directionen, med Anmodning al udbetale Renterne CBrevb,

sst. Nr. 3425, S. 605).
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<790. Cancellie.Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf
23. oktbr.

jgj^pljpj^gp^
^

ang. de hos Landphysikns i Island

antagne Elever i Lægevidenskaben. Khavn 23.

Oktbr. 1790. — Canc. Brevb. for 1790, Nr. 3599, S.

695—696.

P. M. Da Landphysikus Svendsen i Island, ved at

indberette, at en Præste-Son, som af ham var antagen lil

Underviisning i de medicinsk -chirurgiske Videnskaber,

og havde nydt samme næsten i 2 Aar, blev hjemkaldet

af Faderen for i Tiden at blive hans Capelian, har,

beraabende sig paa den kongelige Resolution af 12;

Maji 1783, samt hans Instruxes 8. Post, som tillader

ham at tage duelige Personer til Underviisning, med

det Udtryk: „dog alene ^studerende* Personer fra en

af Skolerne" — ved Prom. af 1. Seplembr. f. A. fore-

spurgt sig:

1) om de af ham antagne Informandi ere i den

Henseende absolute pligtige lil at reise til Academiet

her i Staden, eller det alene staaer dem frit for, naar

de ville og dertil have Lyst, samt saa velhavende Slægt-

ninge, der ere i Stand til at underholde dem her. —
2) om det, naar de ikke ere phgiige at reise her til

Staden, og det saaledes staaer dem frit at fuldfore

deres Studeringer der i Landet, da er ligegyldigt, enten

de vedblive deres medicinsk-chirurgiske Studium, eller

og, efter at have erhvervet sig nogen Kundskab, kan

forlade samme og hengive sig til Præsteskab; — samt

3) om de, som opholde sig der i Landet og have Lyst

til at vedblive deres Studium medico-chirurgicum, samt

komme saavidt i Kundskab, at de kunne tjene Folk

med gode Raad og Hjælpemidler, maae, ved forefaldende

Vacancer, befordres til Chirurgi practici, efter at være

af Physico publice exan\inerede, paa den i Fcirstningen

'} i den paaberaabte Resolution staaer: ^^studerede".

t
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antagne og brugelige Maade, — saa skulde man, efter 1790.

at derover er bleven indhentet saavel forrige Stiftamt-

mands, Kherre Levetzows, som det kongelige Collegii

medici Betænkning, herved tjenstligst have Hr. Stift-

befalingsm. lilmeldel. at endskjondt man vel indseer,

at den gode Indretning med at oplære unge studerede

Personer paa Island i de chirurgisk-medicinske Viden-

skaber, meget vil lide ved det, at Lærlingerne midt

paa deres Vei forlade dette Studium, og lade sig an-

tage til Præster, saa seer man dog ikke, at Tvangsmidler

roere der kunne have Sted, end hos andre Folk, fordi

de Studerende, enten formedelst at de ikke have Lyst

eller finde Disposition hos sig til at fortsætte samme

og overgaae til en anden Forfremmelses-Vei, men dea

Forandring, som heri skal kunne bevirkes, maa mest

ankomme paa Forestillinger og Opmuntringer, som Stift-

amtmanden eonjunctim med Landphysico maa i del

gode sbge at anvende hos disse unge Mennesker, som,

skj(5ndt de ikke fuldfore deres Studium, dog med de

erhvervede Kundskaber kunne, endog som Præster,

blive Landet mere nyttige end de, som reise' her til

Staden og ikke komme tilbage, hvilket saa meget mere

vil finde Sted , naar Physikus indretter den praktiske

Underviisning til dette Oiemed. — Icivrigt haves Intet

imod, at de, som fuldføre deres Studium og lade sig

offentlig examinere af Physico og Apotheker, bekikkes,

efter erkjendt Duelighed, til Fjerdings - Chirurgi, naar

ingen her i Staden Examineret er medsogende. Hvilket

Hr. Stiftbefalingsm. ville behage Physikus Svendsen til

Efterretning at tilkjendegive. Del kongelige Danske

Cancellie den 23. Oklbr. 1790.

General-Toldkaramer-Circulaire til alle under 25. oktbr.
r

Kjobenhavns Toldcomptoir horende Toldsteder,

ang. Frihed for Slave-, Laste- og Ran^ons-Penge

i den islandske Fart. Khavn 23. Oktbr. 1790.

' r
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n90. — Kjebenhavnske Toldcomptoirs Copiebog for 1790, 1628,

28. Oktbr. Nr. 1573 (Joum. Litr. T, Nr. 1654> - Fogtm. VI. 5, 522—
^ - - 523 som Circulaire til Stiftbefalingsmændene og til alle Told-

steder i Danmark, med Datum 30. Oktobr. , men dog med
Bemærkning, at det ^^skal" være gaaet til „nogle Toldere" un-

der 23. Oktbr. Toldkammerets Copiebog derimod anfiJrer kun

Datum 23. Oktbr., og omtaler ikke noget Circulaire til Stift-

befalingsmændene.

Til forneden Efterretning og Iagttagelse, saafremt

nogensinde ved (N. N.) Toldsted skulde m5de Tilfælde,

hvor Reglen kunde anvendes, meldes herved, at den ved

Plakaten af 18. August 1786 i 8. §, og Plakaten af 6.

Junii 1787 i 10. § tilsagte Frihed for Slave-, Lastepenge

og Ran9onspenge for den directe Fart mellem Island og

Middelhavet, er ved kongelig allern. Resolution af 6.

dennes forklaret derhen: — at de Skibe, som fra Island

forbiseile Capo Finis-lerræ, men ei fra Steder paa hin

Side deraf relournere lil Island, befries alene for de

Extra-Lastepenge , som ved Udgaaende vare at oppe-

bære, altsaa for disse Lastepenge for det Aar, hvori

Skibet paa Henreisen forbiseiler dette Cap; — at de

Skibe, som, uden fra Island at være udidbne, seile

forbi Capo Finis-terræ fra et Sted paa hin Side deraf

til Island, befries for de Extra-Lastepenge, som ved

Ankomsten lil Island, ifald der var Toldsted, vare at

beregne for det Aar, hvori Skibet paa Tilbagereisen

passerede bemeldte Cap; — og at Skibet, naar det

baade fra og lil Island directe passerer Cap, er aldeles

frit for Exlra-Laslepenge for 2 Aar, naar Hen- og Til-

bagereisen ikke tilendebringes i eet Aar. — Heraf fcil-

ger: 1) at naar det fra Island lil hin Side af Capo

Finis-terræ udgangne, men ei lil Island tilbagegaaende

Skib i samme Aar baade paa Hen- og Tilbagereisen

omseiler Cap, ere ingen Extra-Lastepenge at erlægge for

Tilbagereisen. — 2) at naar el Skib , udklareret fra en

anden indenlandsk Havn, og som altsaa der har erlagt

for eet Aar Extra-Lastepengene, i samme Aar paa Til-
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bagereisen til Island forbiseiler Capo Finis-terræ, finder 1790.

ingen Eftergivelse elier Tilbagebetaling for Tilbagereisen gs^kt^
Sted. — Ranconpenge-Frilieden strækker sig alene til

Enden af den Maaned, hvori Ladningen fra Island ud-

losses, eller regnes alene fra den Maaned, hvori med

Ladning for Island begyndes , naar ikke baade Hen-

og Tilbagereisen skeer hen og til Island. Vestindisk-
]

Guineiske Rente- og General-Toldkammer den 23. Ok-

tobr. 1790*

Forordning ang. kongelige Betjenters Hæftelse ^o. Decbr.

for Gjeld. Christiansborg 10. Decembr. 1790.

— Publiceret paa Althinget 1791 og Rubrum trykt i Althings-

bogen s. Å. Nr. 5, S. 4, og Nr. 21, S. 22. — Siell. Reg.

for 1790-1791 (79), 457''—458. Original-Aftryk hos Hcipffner.

Qvart-Forr. for 1790, S. 109—110; Schou X, 165-166.

Forordning, som bestemmer hvad der b5r iagttages,

naar Nogen vil lade en kongelig Betjent hæfte paa sin

Person, formedelst Gjæld eller anden civil Sag.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

det skal være bleven anseet tvivlsomt, hvorvidt Vore

Betjente, efter D. L. 1. B. 21. Gap. 5. Art. og N. L.

1. B. 19. Gap. 5. Art., sammenholdte med Forordningen

af 8. April 1771, bbr være underkastede personlig Ar-

rest; saa have Vi fundet forncident at fastsætte, at,

naar Nogen vil lade en kongelig Embedsmand eller

Betjent, formedelst Gjæld eller anden civil Sag, hæfte

paa sin Person, da skal den, som begjærer ham anholdt,

bevise med Attest fra den Paagjæfdendes Ovrighed,

O Under s. D. er fra Toldkammeret afgaaet Circulaire til

alle Toldinspecteurer, der begynder saaledes: ^^Til fom«-
den Efterretning og Iagttagelse i mOdende Fald meldes
herved, at den ved Plakaten" o. s. v. som ovenanftirte

pirculaire. Toldk. Copieb. sst. Nr, 1574.
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4790. eller detCollegio, under hvilket han hSrer, at den fore-

^o^^^cbr. havende Arrest for samme er bleven anmeldt, paa det

at derfra betimeligen kan være foiet Anstalt til Embe-

dets Besættelse. Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

have at rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vor kongelige Residentz-Stad Kjobenhavn den 10. De-

cembr. 4790.

10. Decbr. Forordniiig ang. Alimentations - Bidrag til

uægte Born. Christiansborg 10. Decembr. 1790.

— Publiceret paa Althinget 1791 og Rubrum trykt i Althings-

bogen s, A. Nr. 5, S. 4 og Nr. 21, S. 22; ^ligeledes bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1791. — Siell.

Reg. for 1790-1791 (79), 458. Original-Aftryk hos Rdpflher.

Qvart-Forr. for 1790, S. 110—112; Schou X, 166.

Forordning, som befaler, at uægte Bcirns Fædre,

naar de ikke udrede del Bidrag til saadanne deres

Berns Opfostring, som dem af Ovrigheden', ifolge For-

ordningen af 14. Oktbr. 1763, paalægges, bSr hensseltes

til Arbeide i Forbedrings- eller Tugthuset.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

Vi have erfaret, at Fædre til saadanne Bbrn, som ere

avlede udenfor Ægteskab, undertiden sSge at unddrage

sig fra den naturlige Pligt, at bidrage til disse deres

B5rns Underholdning og Opdragelse, og at de, naar

Ovrighederne, ifdige Vor Forordning af 14. Oktbr. 1763,

foranstalte Udpantning hos dem, for den Deel af Under-

holdnings-Pengene, som paaligger dem at udrede, enten

forstikke eller pro formå pantsætte deres Gods, og saa-

ledes, ved Underfundighed, overtræde fornævnte Vort

retfærdige Bud; saa have Vi fundet fornødent, at til-

lægge dette et Tvangs-Middel, som kan blive tilstræk-

keligt til at bevirke dels Efterlevelse. Vi befale derfor

herved, at, naar uægte Bcirns Fædre ikke betale det

Bidrag til deres Boms Opfostring, som Ovrigheden, i

Overeensslemmelse med Forordningen af 14. Oktobr.
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n63, finder billigt, da skal bemeldte Ovrighed lade 1790.

dem hensætte til Arbeide i Forbedrings- eller Tugthuset, ^[q''^^^^

i saa lang Tid, som Forordningen af 6. Decbr. 1743,

dens 44. § fastsætter, i Hensigt til dem, som ikke for-

maae at udrede idbmle Straf-Bbder. Thi byde og

befale Vi hermed alle Vedkommende, som denne Vor

Forordning, under Vort Cancellie-Segl, bliver tilstillet,

at de den paa behdrige Steder, saavel som og af Præ-

dikestolene, til Enhvers Efterretning strax lade læse og

forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vor

kongelige Residentz-Stad Kjcibenhavn den 10, Decembr.

1790.

Convention meJlem Danmark og Preussen ^echr,

ang. Afdragsrettens Ophævelse. Christiansborg

17. Decembr. 1790. — Denne Convention, hvis fuld-

stændige Titel er: „Convention zwischen Seiner MajestSt dem

KOnige zu Dannenaark, Noi-wegen &c. und Seiner Majest. dem
Ktinige von Preussen, wegen wecliselseitiger Aufhebung des

Abzugs-Rechts", er publiceret paa Althinget 1792, og Rubrum
paa Tydsk trykt i Althingsbogen s. A. Nr. .23. 15, S. 29j

ligeledes publiceret i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift

1792. Original- Aftryk paa Tydsk hos Schultz. Copenhagen.

3 Blade. 4*0
^

jevnf. Canc. Circul. 21. Mai 1791, hos Fogtm.

VI. 6, 115-116.

Kongelig Resolution ang. Inddragelse og Be- \m.
sparelse af nogle til Island bestemte Snmmer, ^^-[^^^

Christiansborg 14. Januar 1791. — i Pinants-

CoUegiets Forestilling 28. Decbr. 1790 gjennemgaaes udforlig

Finantsemes Tilstand og Midlerne til deres bedre Ordning for

Fremtiden, ledsaget af Beregninger. Forestillingen er især

bygget paa den i Aaret 1787 nedsatte Finants-Commissions

Forhandlinger 5 dens Beregninger sttitte sig paa Aarene 1785,

1786 og 1788 efter Middeltal, og den gaaer ud fra, at der

maatte tiIveiebringes Midler til Belbb af 1,080,600 Rd., for at

300,000 Rd. kunde være disponible til extraordinaire Udgifter.

Med Hensyn til Island beregnes „Handeli-Abgabe von Island"

46*
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1791. for 1785 og 1786 : 7250 Rd. aarlig, for 1788 Intet) Middeltal

14. Januar. ^^^^ ~ Udgifter til Island bemærkes: 1} Til Vedlige-

^--^^^^ holdelse af Reykjanæs Saltværk bestemt aarlig 2500 Rd., som,

da dette Værks Production befandtes saa ringe, at den derpaa

anvendte Bekostning ikke mentes at svare til den dermed

hensigtede Nytte, foreslaaes at skulle udgaae. — 2) Til Holum

Bispestol og Biskoppens Understøttelse reglementeret indtil 1793

Aars Udgang 700 Rd. aarlig, men da denne Sum til den Tid

var bestemt at gaae ind
,

og kunde nu udredes engang for

Alle, foreslaaes at den nu strax bringes til Afgang. — 3) An-

nuum til Bispestolen og Skolen i Reykjavik 2500 Rd. aarlig

foreslaaes til at lide 6 pro Cento Afdrag, i Lighed med andre

Fonds, som foreslaaes til at lide lignende Afdrag. — Finance-

Collegii Forestillinger med derpaa faldne kongelige Resolutioner

fra 1. Januar til 30. Junii 1791, Nr. 2. — Uddrag.

Paa Vores Finants-Collegii allerund. Forsiage og de

i denne Foreslilling indstillede Poster have Vi hermed

allern. ville beslutte som fdlger*: Til VedHge-

holdelsen af Saltværket i Island skal ingen overordentlig

Summe mere reglementeres, og skulde i den Henseende

nogen Foranstaltning være al foie, eller maaskee nogen

Summe udredes, har Finants-Collegium derom at sam-

mentræde med Rentekammeret ...... Til Holums

Bispestol og Biskoppens Understdtlelse reglementeres

Intel herefter, men det, som af den endnu for 3 Aar

bevilgede 700 Rd. aarhg maatte være nodvendigt, af-

holdes i een Summe af Liquidations-Fonden

Vi approbere allern. at Afkortningerne af de paa Bi-

laget F anfdrte Fonds af 591,270 Rd. maa finde Sted ^

Angaaende den til Bispestolen i Reykevig ud-

satte Fond af 2500 Rd. ville Vi at Os skal gjcires ailer-

und. Forestilling, hvorlænge samme endnu maatte være

fornoden Christiansborg i det geheime Stats-

raad den 14. Januarii 1791.

'3 det Udeladte er Island uvedkommende.

i denne Sum er kun med Hensyn til Island indhefattet de

((til Bispestolens ' og Skolens Underholdning paa Reychevig

bestemte: 2500 Rd.», jevnf. Canc. Skriv, 12. Febr. 1791.
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Kongelig Resolution ang. I6n for constitne- ^^91.

rede Embedsmænd. Christiansborg 19. Januar igTjanuari

1791. — i Anledning af, at Etatsraad og Amtmand Holm

havde forestaaet det under 23. Decbr. 1789 Kammerherre og

Stiftamtmand i Island Levetzow confererede Embede som Stift-

amtmand over Christianssands Stift og Amtmand overNedenæs

og Raabøigdelaugets Amter fra 20. Februar 1790 til 26. Oktbr.

s, A. , da Levetzow tiltraadte. Rentekammeret bemærker i

den Anledning, at det vel har været sædvanligt, at de under

Vacancer constituerede Embedsmænd havde kun faaet deres i

Anledning af saadan Constitution hafte Udgifter godtgjorte

efter Regninger, men at der dog undertiden er tilstaaet dem
Gratificationer af den besparede Gage, der egentlig tilhijrte

Fondet ad usus publicos. En saadan Besparelse havde nu

vistnok ikke fundet Sted med Hensyn til Stiftamtmandsgagen

i Christianssand, men derimod i Island, da Olafur Stephansson

først var udnævnt den 14. April 1790. Da Holm desuden
*

havde et Tilsagn af 18. Febr. 1790 fra Rentekammeret om,

at ville blive holdt sUadeslos, foreslaaer Kammeret, at ham
bevilges 300 Rd. som GratificatioUj uden dog at indstille Noget

om en almindelig Regel i sHge Tilfælde (Forest. U, Januar).

— Rentek. Norske Relat, og Resol. Prot. 72, Nr. 4,

Amtmanden Etatsraad Holm ville Vi allern.

forunde en Gratification af 300 Rd. af Vores Kasse. lovrigl

er det Vores allern. Vilhe, al naar nogen Vores Embeds-

mand i Fremtiden constitueres til at forestaae et ledigt

Embede, skal han derfor ingen Bclonning nyde, men

alene hans hafte Udgifter ved en saadan Constitution

efter Regning hannem erstattes. Christiansborg Slot

den 19. Januarii 1791.

' Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 29. Januar,

Stephensen, ang. Fremgangsmaaden mod Syssel-

mænd, som ere Amtets Ordre overhorige. Khavn

29. Januar 1791. — Rentekammerets Isl. Copieb.. Litr

.

Y, Nr. ilO.

Det har behaget Hr. Stiftamtm, ved Promem, af

r
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4791.

29. Januar.

S3. Augusti a. p. at foreslaae, at der i den for Dem
udfærdigende Instruction maatte indrykkes, at de Syssel-

mænd, som enten tii Rettens eller den kongelige Tje-

nestes Befordring befandtes uvillige, eller de dem af

Stiftamtmanden i den Henseende tillagte Ordres over-

hørige, skulle ufortovet andrages for vedkommende

Collegier. Ved at have overveiet denne Sag troe vi,

at det til videre kunde være nok, at indskjærpe Syssel-

mændene, at det var befalet, at der om Forseelser af

ovenmeldte Slags skulde skee Indberetning hertil, og

at de da kunne vente at blive anseete med Mulkt, eller

efter Omstændighederne med Suspension; hvilket vi

derfor maa tjenstligst have Hr. Sliftamtm. anmodet at

indskjærpe vedkommende Sysselmænd i Vester- Amtet,

da Amtmændene i Sonder-, saml Nord- og Oster-Amtet

ere herfra tilskrevne, at indskjærpe vedkommende Syssel-

mænd i deres Amter det samme. Rentekammeret den

29. Januarii 1791 K

12. Pebr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen i iSkalholts Stift, Han-

nes Finnsson, ang. Afkortning i Reykjavik Skoles

Annanm. Khavn 12. Februar 1791". — Canc.

Brevb. for 1791, Nr. 449, S. 244- 245. Fogtm. VI. 6, 33.

P. M. Efter det kongelige Finants-CoUegii Meldende

hertil har Haus kgl Maj* (som finder det uomgjængelig

fornbdenl al gjore endeel Indskrænkninger i de Alier-

hciistsammes Gasse for nærværende Tid paaliggende

Udgifter) under 14. f. M.
,
paa en i den Henseende af

bemeldte Collegio forfattet allerund. Forestilling, iblandt

Andet allern. resolveret: at den til Bispestolens og Sko-

') Skrivelse af samme Indhold til Amtmand Meldal i Sonder-

Amtet og Amtmand Stephan Thorarensen i Nord- og Oster-

Amtet {Isl Copieb. Litr. Y, Nr. 111—112>

O kgl. Besol. 30. Juli 1817.

1
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lens Underholdning, paa Reichevig bevilgede og paa 1791.

Civil-Reglemenlet anforte Sumraa 2500 Rd. skal lide en
""J^^Feb

Afkortning af 6 pro Cento aarlig; i Henseende (il hvil-

ken, Summa endvidere allern. er resolveret, at H. Maj*

vil forvente allerund. Forestilling, om og hvor længe

samme endnu maaUe være fornoden. — Man undlader
I

altsaa ikke herved tjenstligst at tilmelde Hr. Sliftbefa-

lingsmand og D. Hoiærv. denne allerh. Resolution til

fornoden Efterretning, udbedende sig icivrigt Deres Be-

tænkning, om og hvor længe denne Sums Udbetaling

endnu raaatte være fornoden. Dét kongelige Danske

Cancellie den 12. Februarii 1791.

Åabet Brev ang. Oprettelse af en Species-Bank.

Christiansborg 16. Februar 1791. — Dette aabne

Brev, hvis fuldstændige Titel er: ^^Aabet Brev, hvorved ind-

bydes til Interessentskab i en ny Dansk og Norsk Species-

Banque, som oprettes i Kjobenhavn i Aaret 1791", er ikke

publiceret i Island, men her bemærket i Henhold til Forordn.

24. Juni 1791. Emaneret gjennem Finants-Collegium, Ori-

ginal-Aftryk hos Hopffner (Tydsk hos Nicol. Moller und Sohn).

Qvart-Forr. for 1791, S. 3-9; Schou X, 168—174.

Octroy og Reglement for Species - Banken, i6. Febr.

. Christiansborg 16. Februar 1791.^— Ikke publiceret

i Island, men her bemærket i Henhold til Forordn. 24. Juni

1791. Den fuldstændige Titel er: „Octroy og Reglement for

den Danske og Norske Species-Banque paa 40 Aar". — Siell.

Reg. for 1790-1791 (79), 542-562, Original-Aftryk hos Hopffner

68 Sider. Qvart-Forr. for 1791, S. 9—40 Schou X,

174—203.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olat 26, Febr.

Stephensen, ang. Control med Indbetalinger i

Jurdebogskassen, m. v. Khavn 26. Febr. 1791.
— Indholdet kundgjort paa Althinget ved Stiftamtmand Olaf

Stephensens Bekjendtgjbrelse 16. Jidi 1791, trykt i Althings-

*
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1791. bogen s. Å. Nr. 21. 6, S. 26— 27. Isl. Copieb. Litr. Y,

^— Nr. 129.

26. Febr.

Under i. April 1789 blev Stiftet herfra communi-

ceret , hvorledes Landfogden var beordret at forholde

sig med sine Qvartals - Extracters ludretning, i Forhold

til den forandrede Regnskabs -Termin, hvilket er over-

eensstemmende med Hr. Stiftamtmv Forslag ved Prom.

af 20. Augusti a. p. — Forsaavidt som .vi derfor af be-

meldte Hr. Sliftamtm.' Skrivelse maa troe, at Landfogden

ikke har holdt sig denne Foranstaltning efterrettelig, er

han nu herfra tillagt en Erindring. — Hvad man her

formener der endnu kunde tjene til Underretning for

Hr. Stiftamtm. til at controUere Landfogden, er, at Ved-

kommende, som erlægge nogen Betaling til Gassen, noie

holde sig den allerede trufne Foranstaltning efterrettelig,

at de skal melde sig til Hr. Stiftamtm. hvergang de gj(5re

Remisse eller Betaling til Landfogden, hvilket Hr. Stift-

amtmanden tjenstligst anmodes at indskjærpe ved en

almindelig Bekjendtgjorelse , med Tillæg, at Vedkom-

mende i Forsbmmelses-Tilfælde maa vente al blive an-

seel med eri Mulkt af 2 til 4 Rd., som vi i forekom-

mende Tilfælde overlade til Hr. Stiftamtm. at bestemme

efter Omstændighederne, lovrigt maa vi have os refe-

reret til vores Skrivelse af 12. Junii a. p.^ Rentekam-

meret den 26. Februarii 1791.

26. Febr. Rentekammer- Skrivclse til Amtmand JVTeldal

i Sonder- Amtet, ang. Forebyggelse af Bonders

Handel, Khavn den 26. Februar 1791. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 147.

Af hosfblgende vil Hr. Amtm. behagelig erfare,

hvorledes Kjobmand Petersen [paa Eyrarbakke] klager

over, at Sysselmand Finsen har seet igjennem Fingre

• med, at nogle Ronder i Arnæs Syssel have drevet util-

see ovenfor S. 689—690.

1

1
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ladelig Handel. Efter foregaaende Undersogning om 1791.

Forholdet hermed maae vi tjenstl. have Hr, Amtm. an- ^^p^
modet, -at tillægge Sysselmanden en alvorlig Irettesæt-

telse, ikke alene for at han har efterladt paa Kjobman-

dens Angivelse at tiltale disse ulovlig Handlende, men

og for, at han paa en imod Anordningerne stridende

Maade har bevirket, at disse Bcinder er meddeelt Bor-

gerskab i Vestmanncie Kjobstæd, da ikke enhver Bonde-

gaard kan ansees for at være eller kunne blive et

s^adant Udiiggersted, hvorpaa Handel kan drives. Lige-

ledes raaatte det behage Dem, at affordre Sysselmand

Erichsen paa Vestmannoe hans Erklæring: paa hvad

Grunde at han har kunnet troe disse Bcinder compe-

lente til at erholde Borgerskab , hvilken vi da forvente

os fra Hr. Amtm. tillige med Deres gode Betænkning,

efter befindende Omstændigheder. Rentekammeret den

26. Februarii 1791..

Rentekammer -Skrivelse til Sysselmand Jon i9. Marts.

sation af Contraboger. Khavn 19. Marts 1791.

— Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 232.

Paa Deres For^spbrgsel, angaaende: hvilken Syssel-

mand, enten den, i hvis Syssel Handeisstedet ligger,

eller den, i hvis Syssel Bonden boer, det tilkommer at

authorisere Bondernes Contraboger, formeldes til Gjen-

svar: at da efter IL Gap. 17. § af Forordningen under

13. Junii 1787 ingen af de gamle Contraboger skal

gjælde under Frihandelen, og de derved befalede nye

Contraboger skal udstædes af den Handlende, saa til-

kommer det den Sysselmand, i hvis District denne

boer, at authorisere samme, med mindre han boer alt-

for langt fra Handeisstedet. i hvilket Fald Bonden kan

lade den authorisere af Sysselmanden i hans eget Sys-

sel, om denne skulde boe ham nærmere. Rentekam-

meret den 19. Martii 1791.

ang. Authori-

*
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1791. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts

19. Marts,
jg^jf^^ Haniies Finnsson, ang. Forhandling af

Skrifter fra Bogtrykkeriet paa Holnm. Khavn

19. Marts 1791. — Canc Brevb. for 1791, Nr. 871,

S. 492—493.

P. M. Ved afg. Biskop Gisle Magnussens Dcid er

der forefundet ved Bogtrykkeriet i Holum Stift et for

bemeldte Stift uforholdsmæssigt Antal Boger af forskjel-

lige Slags, som henligge Stiftelsen til Byrde; og da man

finder, at disse Boger bor, til Oplysnings Udbredelse,

blive i Landet forholdsmæssig fordeelte, men at Trans-

porten i Landet selv vilde blive vanskelig og bekostelig,

har man anseet det for rettest, at et Partie deraf bliver

afsendt her til Staden, for herfra igjen at blive trans-

porteret til de forskjellige Handelssteder. Man finder

og, at Skalholts Stift bor modtage de ->s Parter deraf,

og har derfor i Dag tilskrevet Biskop Stephensen, al

han havde at tilstille D. Hbiærv. en Fortegnelse over

Bbgerne, tillige med de fastsatte Priser. — Ifolge heraf

skulde man tjenstl. anmode Dem, at ville behageligen,

naar De modtager denne Fortegnelse, repartere de -h

Parter deraf paa alle Provstier i Skalliolls Stift, saaledes,

at ethvert Provstie faaer saa slor en Deel, som paa dets

Folkemængde og Trang til Bbger er passelig, hvilken

Bepartition De derefter, saasnart mueligt, ville behage

at tilsende Biskop Stephensen, paa det han kan foran-

stalte Bogerne sammenbundne i Bundter, med Paaskrift

for ethvert Skalholts Provstie især, og saaledes over-

sende dem hertil, da de igjen ved den kgl. islandske

Handels - Bealisations - Gommissions Foranstaltning blive

afsendte til de forskjellige Handelshavne. — Naar da

disse Boger saaledes ere til- Landet igjen ankomne,

maae Heri-eds- Provsterne i ethvert Syssel behageligen

paalægges at antage sig deres Afsætning imod 10 pro

Gento af hvad derfor indkommer; men da Provsterne

heri formodentlig behove Præsternes Hjelp, og disse
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maaskee ikke vilde gjcire sig den mueligste Flid med 1791.

Afsætningen, naar de Intet fik pro labore, maa ^^^n ^^"^^^^
overlade til D. HSiærv. at bestemme, efter befindende

Omstændigheder, hvad enten Provsterne skal have denne

pro-Genlo alene, eller Præsterne tillige deri skal tage

Deel, hver for den Summa han maalte sælge for, og

efter at have aflagt behorigt Regnskab til Provsten. —
Naar der saaledes er gjort al Flid for at afsætte disse

Bbger, og der dog efter nogen Tids Forlcib skulde

blive nogle tilovers, da vil man fra Dem forvente nær-

mere Betænkning, om det ikke kunde paalægges Kir-

kerne i Skalholts Stift, i Forhold til ' deres Formue, at

kjobe et eller flere Exemplarer deraf til de Fattiges

Brug, i hvilket Tilfælde De maatte bestemme: hvilke

og hvor mange Bciger hver Kirke kunde anskaffe sig.

Det kgL Danske Gancellie den 19. Martii 1791.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmand Meldal, 12. April,

ang. Forbud imod Handels -Anlæg paa Vatnsnes

ved Ytri Njar3vik. Khavn 12. April 1791'.—
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 264.

Skibs-Capitaine Just Ludvigsen her af Staden, som

Interessent med Kjobmand Jacobæus paa Kieblevig- i

Island, har i Skrivelse til Realisations -Gommissionen

andraget, at der er en Mand i Island, som skal

have i Sinde at anlægge et Handels-Etablissement paa

Wadnæss [= Vatnsnes] , tæt ved Kjæblevig , hvilket

han anseer ville blive ham og hans Medinteressent,

der have antaget den forrige Handels Beholdninger

der paa Stedet, til Fornærmelse, og har derfore begjært,

at Vedkommende maatte blive nægtet Tilladelse til at

gjore et saadant Anlæg. — Da nu Realisations-Commis-

sionen ogsaa formener, al det ikke kan tillades at op-

rette nye Udliggersteder, de allerede etablerede til

Præjudice, saa kunne vi, efter bemeldte Gommissions

') Rentek. Skriv. 22. Septbr. 1791.
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1791. Forlangende, ikke undlade herved al have Hr. Amtm.

J^""^^^^
anmodet om, al ville imod dette Anlæg foranstalte det

Fornodne. Rentekammeret den 12. April 1791.

13. April. Kongelig Resolution ang. Gratification til

Gommissarins ved de Skalholtske Godsers Salg.

Christiansborg 13. April 1791. — I Rentekamme-

rets Forestilling 5, April bemærkes, at Laugmand Magnus

Stephensen, som ved kgl Resol. 15. April 1785 var udnævnt

til at bivaane de Skalholtske Godsers Salg som kgl. Commis-

sarius, havde ved kgl. Resol. 21. Mai 1788 erholdt Tilsagn

om en passende Douceur af Kongens Kasse, naar disse ham
overdragne Forretninger vare tilendebragte. Han havde nu i

4 Aar forestaaet Godsets Bortsælgelse
,
og bragt det saavidt,

at det meste Gods var bortsolgt, for over 43nD0 Rd., men med
Hensyn til det Usolgte havde man nu anseet det tjenligere at

lade det bortsælge ved Sysselmændene paa hvert Sted, og at

entledige Stephensen fra hans Function som Commissarius.

Denne havde derfor stigt om den ham tilsagte Gratification,

samt 100 Rd. i Godtgjcirelse for hafte Reise- Omkostninger i

Aaret 1790, og havde Stiftamtmand Thodal erklæret, at ved

hans Omhyggeliglied og Activitet kunde det bortsolgte Gods

beregnes at være udbragt til nogle Tusinde Rigsdaler mere,

end det ellers vilde have været solgt for. Rentekammeret fore-

slaaer derfor, at 200 Rd. blive ham tilstaaede som Gratification

af den kgl. Kasse. — Rentek, Norske Relat. og Resol Prot.

72, Nr. 23.

Laugmand Magnus Stephensen i Island ville Vi

allern. forunde 100 Rd. som Godtgjbrelse for hans i

Aaret 1790 hafte Reise- Omkostninger i Anledning af

Auctionerne over Skalholls Bispestols Gods, og derfor-

uden 200 Rd. som Gratification, efter det ham ved Vores

Resolution af 21. Maji 1788 givne Tiisagn, for hans

ved dette Godses Bortsalg hafte Umage, hvilke 300 Rd.

saaledes af Vores Kasse udenfor Vort Rentekammers Extra-

fonds udredes. Christiansborg Slot den 13. April 1791 \

^3 Communication til Finants-Kasse-Directionen og Laugmand

Magnus Stephensen ved Rentek. Skrivelser 7. Mai 1791

(Tsl. Copieb. Litr. Y, Nr, 323-324).
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CancelHe-Skrivelse til Sti ftbefalingsmand Olaf ^91.

Stephensen, ang. Forrentningen af Tugthus- Og

Justitskassernes Beholdninger. Khavn 16. April

1791. — Canc. Brevb. for 1791, Nr. 1244, S. 703.

P. M. Under 19. Febr. sidsti. tilmeldte man Hr.

Stiftbefalingsm., i Anledning af Deres Onske om at faae

indsat i den kgl. Kasse tvende den islandske Tugthus-

kasse og Justitskasse tilhcirende Beholdninger, af 1556

Rd. 37 Sk. og 567 Rd. 62 Sk., at De fra Finantskasse-

Direclionen kunde herom vente nærmere Efterretning.

—

Derpaa har bemeldte Finantskasse-Direction under 24.

f. M. tilskrevet Cancelliet i Henseende til denne Sag,
r

at endskjondt den kgl. Kasses Forfatning i Hensigt til

Forskudde eller Forstrækninger nu er ganske forskjellig

fra den, hvori samme befandtes i Aaret 1774, vil for"

Collegium dog, i Betragtning af disse nye Instituter,

ikke være uvillig til at iuiodtage og forrente meerbe-

meldte Capitaler, naar samme kunne blive indleverede

i en af de kongelige Hoved -Kasser, hvorover Finants-

kasse-Directionen har Disposition, og folgelig deraf kan

gjCre Brug og Anvendelse. Men saadan Disposition har

den ikke over den islandske Jordebogskasse, hvis Ind-

komster neppe ere tilstrækkelige til at afholde dens

Udgifter, mindre til aarlig at udrede Renter af laante

Capitaler. Dersom altsaa Pengene ikke kunde anbrin-

ges i Landet selv, uden at befrygte Tab, saa vil det

være n(5dvendigl, at de oversendes til Zahlkammeret, •

hvor de aarlige Renter, der beregnes fra Indleveringens

Dato, ogsaa vil være at modtage ved en Befuldmægtiget,

som, efter foreviist Fuldmagt, kan qvittere derfor, og

enten forevise Obligationerne in Originali, eller i andet

Fald Landfogdens Attest om, at Renterne paa de ham

foreviiste kongelige Obligationer ere afskrevne. Man

undlader altsaa ikke til behagelig Efterretning herved

tjenstligst at tilmelde Hr. Stiftbefalingsm. hvad Finants-
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4791. kasse-Directionen saaledes har yttret. Det kgl. Danske

j^"^^^^^ Cancellie den 16. April 1791.

30. April. General -Landoeconomie- dg Commerce- Col-

legii Plakat, ang. Bestemmelser om Beviislighederne

til Erholdelse af Fiskepræmier. Khavn 30. April

1791. — Ikke pubHceret paa Althinget. Original- Aftryk

hos Hbpffner. Qvart-Forr. for 1791, S. 88—885 Schou X,

227—230.

Plakat angaaende nærmere Bestemmelse af de

Beviisligheder, som efter Plakaten af 6. Junii 1787 ud-

fordres lil Præmie -Erholdelse for Skibes Udrustning til

Fiskefangst under Island.

Det kgl. General- Land -Oeconomie- og Gommerce-

Gollegium G. V., at da de hidindtil indkomne Requisi-

tioner om Udbetalingen af den ved Plakaten af 6. Junii

1787 bevilgede Præmie for Skibes Udrustning til Fiskerie

under Island ikke altid have været geleidede med de

Beviisligheder, som allerhciistbemeldte Plakat foreskriver,

saa har det behaget Hans kgl. Maj* ved Resolution af

27. d. M. allern. at befale en nærmere Bekjendtgjcirelse

af disse Beviisligheders Form paa folgende Maade:

1) Ved alle til det kgl. Finants-Collegium indgivende

Præmie-Æskninger for Skibes Udrustning paa Fiskefangst

under Island skal tillige fQlge et fuldstændigt, af Skipper,

Styrmand og Kokken, eller en anden Person af Skibets

faste Besætning, edelig bekræftet Udtog af Skibs-

Journalen, at det Skib, for hvilket Præmien reclameres,

. ikke alene har været udseilet fra Udrustnings- Stedet

inden den i Plakaten af 6. Junii 1787 fastsatte Tid,

men endog at Skibet har været 8 Uger paa Fiskerie,

samt i det mindste virkelig fisket i 42 Dage, fraregnet

de Dage, i hvilke Skibet har været i Havn for at losse

sin Fangst. — t] Til Beviisliggjcirelse af Skibets Dræg-

tighed, og hvorvidt samnle fra et Aar til et andet ved

en ny Indretning mueligen kunde være forandret, have
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Vedkommende ved Præmie -Æskniuger tillige at frem- i79<.

sende en Gjenpart af Skibets Maalebrev, hvilken Gjen- 30. April

part maa være bekræftet af en Notario eller anden

kongelig Embedsmand. — Ved saaledes efter kgl. aller-

hoieste Befaling at bekjendtgjore Forestaaende til alle

Vedkommendes Efterretning, lader man til ydermere

Veiledning herhos tillige aftrykke det Udtog af en Skibs-

Journal, som blandt de ved Præmie -Æskningerne ved

det kgl. Finants-Collegium hidindtil indkomne Beviislig-

heder af dette Slags, er anseet at være mest over-

eensstemmende med Plakaten af 6. Junii 1787. —

•

General-Land-Oeconomie- og Gommerce-CoUegium den

30. April 1791.

[Schema for Skibs-Journal]:

Udtog af min fra Kjobenhavn til Island holdende

Journal, som ifcilge min Instrux edelig fremlægges til

Beviis om .mit Fiskerie til Præmies Erholdelse 1790,

saaledes som fcilger:

Dag Ofr Dato. Vsirllgt Og passcreiides. Torik."*

27. Martii afseilede til HelsingOer.

28. — seilede ud af HelsingOer.

18. April ankom til Flattie paa Island.

23. — udgik paa Fiskerie.

24. — fisket 46 „

25. — dito , 154 „

26. — dito 156 ^
27. — dito 26 „

28. — Storm.

29. — ligeledes.

30. — dito.

1. Maji en stiv Kul.

2. — ligeledes.

3. — Storm.

4. — Snee og Fog, \'6h ud paa Patrixfjord.

5. — lettede Anker og gik paa Fiskeriet.

6. — Storm.

7. — ligeledes.
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1791. Dag og Dato Veirligt og passerendes. ^If,^^
30. April. 8. Maji stiv Kul og svær Sbgang.

9. en skikkelig Kul, fangede en enkelt

Torsk.

10. ligeledes.

11.

f

tiltagende Storm og svær Sejgang,

kom til Ankers paa GrSnne^ord.

12. ligeledes Veir.

13. stiv Kul.

14. — dito.

15. dito.

16. Storm.

17. ligeledes.

18. gik paa Fiskene fra GrSnneqord.

19. formedelst Sagang og Kuling ingen

Leilighed at fiske. 1

20. — fangede en enkelt Torsk.

21. 260 2

22. —
É

140 2

23. 220 I

24. —
seilede ind paa Flatde.

246 1

25. en skikkelig Kul.

26. Storm.
j

27. ligeledes.

28. dito.

29, noget aftagende.

30. en skikkelig Kul.

31. stiv Kul.

1. Junii Storm.

2. stiv KuL <

> (

3. seilede ud fra Flatbe.

4. -74
•n

5. 266
. n

6. stiv Kul, ingen Leilighed at fiske

7. ligeledes.

8. 245 2

9. 25 n

10. Storm.

11. 48
i

12. stiv Kul, fangede en enkelt Torsk

13. ligeledes.
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Dag og iJaiM. Teirligt og passerendes.

14. Junii seilede ind paa FlatOe.

Stykkor
Torek. Torsk.

15. stiv Kul. *

16. ligeledes.

17. — seilede ud paa Fiskeriet.

18. . stiv Kul, kunde ei fiske.

19. ligeledes.

20. —
rt

2

21. — 1

22. — fangede en enkelt Torsk.

23. — ligeledes.

24. — 2

25. — 1

26. 2

og seilede ind paa HavneQord.

27. en skikkelig Kul.

28. stiv Kul.

29. Storm.

30. seilede ud paa Fiskeriet,

1. S

2. 6

3. n 3

4. n 4

5. 3

6. 2

7. Storm.

8. 2

9. 1

10. fangede en enkelt Torsk.

11. ligeledes.

12. kom paa Stappens Havn.

16. seilede fra Stappen.

8. August kom til KjObenhavn.

At dette saaledes rigtig at være uddragen og conform med

min paa Reisen holdende Journal, som og i alle Maader sand-

færdig, bekræftes herved af os underskrevne. Saa sandt

hjelpe mig Gud og hans hellige Ord.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf 7, Mai

Stephensen, ang Sportlers Og Skifte - Salariers

I
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Beregning i Island, fehavn den 7. Mai 1791.
. Mai. _ Publiceret paa Althinget ved Stiftamtmand Olaf Stephensens

Bekjendtgjbrelse den 16. Juli 1791, trykt i Althingsbogen s. A.

Nr. 21. 2, S. 23-24. Cancell. Brevbog for 1791, Nr. 1505,

S. 850- 851. Fogtm. VI. 6, 104.

P- M. Efter indkommen Beretning til Cancelliet

skal en og anden Sysselmand og SkifieforvaUer paa

Island ikke tage i Betænkning at beregne sig alifor

h(5ie Sportler og Skifle-Salarier i Stervboer hos Almuen.

Anledningen dertil formoder man at kunne mueligen

være det for Norge udkomne Sportei-Reglemenl, som

anvendes paa Island. Men som dette er urigtigt, og

det ansees vigtigt at betrygge Almuen imod slige For-

nærmelser, om de skulle befindes at gaae i Svang, saa

skulde man tjenstligst anmode Hr. Stiflbefalingsm, at

bekjendtgjiire for samtlige Rettens-Betjente paa bemeldte

Island, at det sidste Sportel-Reglement for Norge ei bor

fdlges der paa Landet, men al man sammesteds i Hen-

seende til Rettens Gebyr har at holde sig de ældre og

tilforn gjældende Anordninger efterrettelig, indtil ander-

ledes bliver bestemt. Icivrigt skulde man tillige anmode

Hr, Stiftbefalingsm. at ville, tillige med begge Amtmæn-

dene og begge Laugmændene, gjore Forslag til et for

Island passende Sportel-Reglement, og indsende samme

til Ganceiiiet, enten under Eet eller hver for sig. Dog

5nsker man, at Hr. Stiftbefalingsm. vilde med de af

Amtmændene og Laugmændene, som boe Dem nærmest,

overlægge Sagen, og De saaledes under Eet afgive

Deres Betænkning derom. Det kgl. Danske Gancellie

den 7, Maji 1791^

') s. D. er en omtrent ligelydende Skrivelse fra Cancelliet

afgaaet til Amtmand Meldal, samt til Amtmand Stephan

Thorarensen (^der havde indsendt den i Begyndelsen af

ovenanftirte Cancellie- Skrivelse paaberaabte Beretning).

Breyb. sst, Nr. 1512, S. 85é.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- noi.

phensen, ang. Skifter efter Læger og Apothekere. 21, Mai.

Kliavn den 21. Mai 1791. — indholdet publiceret paa

Althinget ved Stiftamtmand Olaf Stephensens BekjendtgjHrelse

20. Juli 1792, trykt i Althingsb. s. A. Nr, 23. 17, S. 29-80. -

Gane. Brevb, for J791, Nr. 1693, S. 965. Fogtm. VI. 6, 117.

P. M. Da man har modtaget en Foresp5rgsel om,

hvem det tilkommer, enten den civile eller den geist-

lige Jurisdiclion, at holde Skifte efter Landphysici, Apo-

thequere og de saakaldte Fjerdings*Ghirurgi udi Island,

saa skulde man i don Anledning Ijensll. have Hr. Stift-

befalingsm., til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse for Vedkommende, tilkjendegivel, at Skiftet

efter Foranfdrte tilhorer den verdslige Jurisdiction. Del

kongel. Danske Gancellie den 21. Maji 4791*.

Rentekammer Skrivelse lil Biskoppen i Skal- 21. mui.

holts Stift, Hannes Finnsson, ang. Gnldbringe

Syssels Andeel i Hospitalet paa Kaldadarnæs«

Khavn den 21, Mai 1791. - isi. Copieb. Litr. Y,

Nr. 384.

Fra trende Repstyrer i Guldbringe Syssel er her-

til indkommen en Klage over, at Kaldadarnæs Hospital

ikke er Indbyggerne sammesteds lil nogen Nytte, skj5ndt

de svare saa anseelig dertil. Ved at tage denne Sag

under Betragtning, befinde vi, og ville ikke paalvivle,

at D. Hoiærv. jo vil være af lige Tanker med os, at

Indbyggerne i Guldbringe Syssel synes at fortjene et

') Ligelydende" Cancellie-Skrivelse er under s. D. afgaaet til

Amtmændene Meldal og Stephan Thorarensen, samt til

Biskoppen paa Holum fSigurd Stephansson (Brevb. sstO,

og en Skriv, af samme Indhold ligeledes s. D, til Biskop

Hannes Finnsson i Skalliolt, fra hvem ForespOrgselen var

indkommen CBrevb. Nr. 1699, S. 969).

46*
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nOl. Fortrin til at deres Syge kan blive optaget i Hospitalet,

Ui7mbL ^ Betragtning [af], at de saa anseelig conlribuere dertil,

og ville derfor forvente, at D. Hdiærv. vil foie den der-

til fornødne Anstalt. Rentekammeret den 21. Maji

21. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli

Magnusson, ang. Udredelse af Smorleier in natura.

Khavn den 21. Mai 1791. - isi. Copieb. Litr. Y,

Nr. 369.

Saavef afHr. Landf. Skrivelse af 4. Decembr. a. p.,

som en Skrivelse fra Stiftamtmanden, erfare vi, at Hr.

Landf., istedenfor efter vores Skrivelse af 13. Febr, a.

p. at levere de 62 Fciringer 8 Mk. Smor in natura til

Almisselemmerne i Gufunæs Hospital, har belalt Hos-

pitals-Forstanderen dets Værdie i Penge. Vel er del

•saa, at ved kongelig allern. Resolution af 7. Julii 1787

er bevilget, at Bønderne i Kjose Syssel og Mosfeldt-

Sveit maae isteden for Smor betale 2 Foringer med 90 ,

Sk., men dette kan, li! Præjudice for den kongelige In-

teresse, ikke være anderledes at forstaae, end: saavidt

ikke behoves Smor in natura. Hr. Landf. ville derfor

for Fremtiden hæve det til Gufunæs Hospital leverende

Smor in natura, da det, for al den ene ikke skal mere

mediages end den anden, bliver ved -Omgang at ind-

fordre, saaledes , at de, som ikke svare in natura det

V • ene Aar, maae svare del andel, og saaledes fremdeles

vexelviis. Rentekamraerel den 21. Maji 1791-.

O Ved Rentek. 8kriv. s. D. dl Amtmand Meldal i SSnder-

Amtet, i samme Anledning, tilstilles ham en Gjenpart af

ovenanførte Skrivelse. Copieb. sst Nr. 385.

s. D. Communication til Amtmand Meldal i Sbnder-Amtet

(Copieb. sst. Nr. 370), ligesom og Stiftamtmand Olaf Ste-

phensen er meddeelt Gjenpart af denne Skrivelse (Copieb.

sBt. Nr. 371),
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden i Sonder- n9i.

Amtet, Meldal, ang. at Straf for simpelt Tyverie "2872^

ikke medfiirer Ærens Tab. Khavn den 28. Mai

1791- — Indholdet publiceret paa Althinget ved Stiftamt-

mand Olaf Stephensens Bekjendtgjorelse 20. Juli 1792, trykt

i Ålthingsbogen s. A. Nr. 23. 18, S. 30. Canc. Brevb. for

1791 Nr. 1783, S. 1016. Fogtm. VI. 6, 127.

P. M. Herredsdommeren i Guldbringe Syssel Sivert

Petersen har i en hertil indkommen Promemoria fore- *

spurgt, om Ærens Tab overalt skal fdlge med den

Straf, som Forordn, af 20. Februar 1789 fastsætter for

simple Tyverier. Man skulde i den Anledning IjensUig

anmode Hr. Amtm. behageligen at betyde Forespørgeren,

at Straffen ikke drager Æres Fortabelse efter sig i de

benævnte Tilfælde. Dot kgl. Danske Cancellie den 28.

Maji 1791.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Juni.

Stephensen, ang. Stiftamtmændenes og Amtmæn-

denes Embedsforhold m. v. Khavn den 11. Juni

1791. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 468.

Endskjondt der i de gamle for Stiftamtmændene

udstedte instruolioner staaer, at de skal imodtage alle

Undersaalternes Supplicalioner, undersoge sammes Be-

skaffenhed, og paa Anscigningen erklære dem. er det

dog ikke i de verdslige Sager anderledes al forstaae,

end: de Undersaalleres , som opholde sig i det dem

betroede Amt, eller, som i Dannemark og Norge, tillige i

Stiftels KjObstæder, ligesom el heller Amtmændene ere

at ansee for subordinerede under Stiftamtmændene,

folgelig behoves ikke Stiftamtmændenes Erklæringer

tilligemed Amtmændenes paa Ansbgninger fra de andre

Amters Undersaalter. En anden Sag er det, om Kam-

merot, formedelst den Indflydelse en eller anden Sag

kunde have paa det Hele, finder sig foranlediget til
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1791, derom at indhente Stiftamtmandens- Erklæring og Be-

"rr*";"*r" tænkning, foruden Amtmændenes. Hvad derimod an-
11. Jum. ^

gaaer Uv. Stiftamtm' Forslag om, al samtlige Sysselmænd

maatte tilholdes at meddele Stiftamtm. Gjenparter af

deres aarlige Relationer om Sysselernes Tiistand, da

finde vi det nyttigt, og have desaarsag derom tillagt

dem den foruodne Ordre. Dette have vi ikke skullet

undlade al formelde Hr. Stiftamtm. til tjenstligst Gjen-

^ svar paa Deres Skrivelse af 21. Februar a. c. Rente-

kammeret den 11. Junii 1791.

11. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Meldal

i Sonder-Amtet, ang. Ydelser af Jorder, der lapg-

ges 6de, m. v. Khavn den 11. Juni 1791. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 446.

Vi ere enige med Hr. Amlm. efter Deres Prom.

af 24. Febr. a. c. i, at, naar Jordeiere lægge deres Jor-

der 6de, bor de ligefuldt svare Tiende og ivrige Gon-

tributioner, men i Henseende lil Sysselmand Tboraren-

sens Foresporgsel om, hvorvidt han er bemyndiget til

al indsætte Leilændinger paa saadanne Jordei", maae vi

have anmærket, at dersom den odelagte Jord erHjaleie

inden Bondens Hjemmemark, kan han ikke tiltage sig

nogen Raadighed derover. — 1 Henseende til Hr. Amt-

mandens videre Foresporgsel om, at exequere Mulkter

for Gjærdesætnings Forsommelse, da vil Hr. Amlm.

behagelig befinde, at det vil ankomme paa, hvorvidt

Vedkommende efter Omstændighederne ere at und-

skylde, eller at ansee for efterladne, og at vi altsaa

maa have det overladt til Hr, Amlm" SkjcJnnende og

behagelige Forgodtbefindende, i Relation lil vores Skri-

velse af 20. Junii 1786. Rentekammeret den 11. Junii

mi.

T

u. Juni. Rentekammer - Circulaire til Jjandfogden og

Sysselmændene i Island, ang. Indsendelse af de-
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res aarlige Beretninger til Stiftamtet. Khavn n9i.

den 11. Juni 1791^ — Rentek. islandske Copieb.Litr. j^^j,.

Y, Nr. 469—488.

Da det er anseet nyttigt, at Stiftamtmanden i Is-

land, ligesom dette Kammer, blev underrettet om et-

hvert Syssels Tilstand, saa maatte det behage (Tit.)

aarlig at tilstille Hr. Stiftamtm. en Gjenpart af Deres

hertil Kammeret derom indgivende Relation. Rentekam-

meret den 11. Junii 1791'^.

Rentekammer-Skrivelse fil Amtmand Meldal ii-

i Scinder-Amtet, ang. Eiendomsretten til Jorden

Akurgerdi. Khavn den 11. J iini 179 1
.

—
Isl. Copieb Litr. Y, Nr. 513.^

Efter foregaaende Correspondence med den allem.

anordnede Realisations-Gommission skulle vi ikke und-

lade at formeide Hr. Amtm. til Gjensvar paa Deres

Promem. af 24. August a. p. ang. Jorden Aggergierde***,

at man hverken her ved Kammeret eller ved Handelen

kan udfinde, naar og mod hvad Vederlag samme Jord

er bleven Handelens Eiendom, men da Handelen i saa

lang Tid har været i rolig Besiddelse deraf, saa for-

menes, at Ingen kan vindicere den efter saa lang Tids

• Hævd; ligesom og Jordens Grændser vil blive at be-

stemme efter den af Handelen derpaa erhvervede Hævd,

helst da man er underrettet om, at der endnu skal

Rentek. Skriv. 15. Septbr. 1827.

O 'Gjenpart heraf er ved Rentek. Skriv, s. D. tilstillet Amt-

mand Meldal i Siinder-Amtet og Amtmand Stephan Thor-

arensen i Nord" og Oster-Amtet. Copieb. sst. Nr. 489-490.

^) ifiilge Ame Magnussons Jordebog staaer Handelsstedet

Hafnarfjorbr (Havnefjord) paa Jorden Akrger&i's Grund,

der dengang anfrires som Hjaleie fra Prtestegaarden Gar^jar

(Johnsens Jarfiatal S. 92, Anm. 4),



758 Rentek. Skrfy. ang. Jorden Akurgerdi.

<791. kunne sees hvor Gjærder have staaet. Rentekammeret

den U. Junii mi\
11, Juni.

11. Juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Bemyndigelse for ham til at

antage Portner ved Tngthnset. Khavn den 11.

Juni 1791. —Canc. Brevb. for 1791, Nr. 1944, S. 1117-1118.

P. M. Ligesom der under Gaars Dato hengjennem

er udfærdiget til Hr. Stiftbefah'ngsrh. en kongeh'g Befa-

ling, hvorefter de tvende Delinquenter, Gisle Kolbeinsen

og BjSrg Bjarnedatter, som efter den fra Dem indkomne

Beretning ere dcimte for Tyverie efter at Forordn, af

20, Febr. 1789, der formilder Tyvsstraffene, var ud-

kommen, maae af Tugthuset loslades: — saaiedes skulle

man ogsaa i Henseende til den af Dem i berorte Fore-

stilling ommeldte Omstændighed, al en Maleficant, ved

Navn Arnes Paulsen, af Deres Formand i Embedet er

antaget til Portner i Tugthuset, herved tjenstligst til-

melde Dem, al det overlades til Dem selv at antage til

dette Embede en saadan Person, som De anseer at

være paalidelig. Det kongl. Danske Cancellie den -11.

Junii 1791.

16. Juni. Kongelig Resolution ang. Inddrivelse af den

kongelige Handels Tilgodehavende hos Embeds-

mændene i Island. Frederiksberg 15. Juni 1791.

— I Anledning af den kongelige islandske Handels Realisations-

CommissionB Forestilling af 28. Mai 1791, tiltraadt og indstil-

let af Rentekammeret ved Forestilling 7. Juni s. A. Coramis-

sionen bemærker, at Creditgivelsen ved den kongelige islandske

O ved Rentek, Skriv, til Meldal 28. Juni 1791 CCopieb.

Litr. Y, Nr. 535) tilstilles Amtmanden et af Raadstue-

Årchivet udlaant Document, „som viser at bemeldte Jord

* (Akrger&i) har aUerede i Aaret 1742 været Handelens

Eiendom".
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Handel har været bygget paa den Grundsætning, at kun de

havde Adgang til Credit, ,(Som trængede til Understbttelse for

at opholde Livet, eller for at kunne fortsætte deres Næiings-

drift, hvilket kan ikke have været Tilfældet med Embeds-

mændene. Disse have derfor, for stcirste Delen, ikke kunnet

gjcire Gjeld ved Handelen uden ved Misbrug af den Indflydelse,

de ved deres Embeder have haft paa Handelens Betjente".

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 72, Nr. 42. — Reso-

lutionen er kundgjort ved Stiftamtmand Olaf Stephensens Be-

kjendtgjorelse, dat. Indreholm 4, August 1791, trj^kt som Til-

læg tU Althingsbogen 1791, S. 51.

Vi bifalde herved det af den islandske Plandels

Realisations-Commission gjorte Forslag, angaaende Ind-

drivelse ved prorate Execulion af Erabedsmændenes

Restance til den forrige Os lilhorende Handel i Island,

og er det i den Henseende Vores Villie: at Vort Ren-

tekammer skal be(yde vedkommende Embedsmænd i

Island, at den Eftergivelse af den halve Handels-Restance,

som i Plakaten af 18. August 1786 §24 var lovet dem,

der betalte det andet halve inden Julii Maaned 1787,

ikke kan være at forstaae om Embedsmændene, , der

ikke have haft nogen Adgang til at gj(3re Gjeld, eller

at tage paa Borg ved Handelen, hvorfor det, som de

endnu skylde, forsaavidt Dilation derpaa ikke udtryk-

keligen er dem tilstaaet, bliver uden Henstand al for-

anstalte inddreven ved promte Execulion, ligesom andre

Vore Skatter. Friderichsberg Slot den 15. Junii 179'0.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf
j^^^^

Stephensen og Biskoppen i Skalholts Stift, Han-

nes Finnsson
,

ang. Fremgangsmaaden ved at

O Communication til Stiftamtmand Olaf Stephensen og Amt-

mændene Meldal og Stephan Thorarensen ved Rentek.

Skriv. 25. Juni 1791, hvori de nævnte Embedsmænd be-

fales at bescirge Resolutionen almindelig bekjendtgjort, og

ved Ordres til Vedkommende foie Anstalt til Restancernes

promte Inddrivelse. (Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 529-531),
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1791. forrente Kirkernes Beholdninger. Khavnden 18.

IsTjmlir Juni 1791. - Canc. Brevb, for 1791, Nr. 2029, S. 1177.

P. M. Med det kongelige Rentekammer har Can-

celliet fort Brevvexling angaaende de fra D. HSiærv.

indkomne Forestillinger om at faae nogle islandske

Kirkers Penge - Beholdninger indsatte i den kongelige

Kasse, m. vid. — Derpaa har bemeldte Kammer svaret,
*

at den kongelige Finantskasse-Direction er, efter sam-

mes Meldende dertil, villig at bidrage til, at de af Kir-

kernes Beholdninger indkomne Penge kunne, naar det

ikke er mindre end 100 Rd., optages i den kongelige

Zahlkasse til Forrenteise fra enhver Sums Indlcverings-

/ Dato, men kan derimod ikke bifalde, at disse Penge

skulde indleveres i den islandske Jordebogskasse , da

Finantskasse-Directionen ikke har nogen Disposition over

samme. Pengene maae altsaa af Vedkommende selv

besorges oversendte her til Staden og indleverede i

Zahlkassen, dog ikke mindre end 100 Rd. ad Gangen,

og naar dette er skeet, samt del Indsendte oplobet til

Capital 500 Rd., vil Directionen besorge, at derfor bliver

udfærdiget kongehg ObHgalion. Men i Henseende til

Renters Betaling, da vil det i sin Tid nærmere ankomme

paa Omstændighederne, om Vedkommende selv maae

besorge dem hævede ved den kongelige Zahlkasse imod

Qvitteringer, og imod at forevise Obligationerne, for at

Renterne derpaa kan blive afskrevne, eller om den

Anstalt mueligen kan blive fciiet, at de udbetales af

den islandske Jordebogskasse. — Man undlader altsaa

ikke herved tjenstligst at tilmelde Hr. Stiftbefalingsm.

og D. Hoiærv. dette til behagelig Efterretning. Det kgl.

Danske Cancellie den 18, Junii 1791.

24. Juni. Forordning om Species -Bankens Oprettelse.

Frederiksberg 24. Juni 1 79 1 . — Denne Forord-

ning, hvis fuldstændige Titel er: „Forordning om en Species-

Banks Oprettelse i Kjdbenhavn, hvilken tager sin Begyndelse
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^en 1. Julii indeværende "Åar", er pnbliceret paa Althinget 1791,
1792 og dens Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. 2^r. 7, S. 5. —
- Siell. Reg. for 1790-1791 (79), 721''-7S2. Original-Aftrj^k hos

HOpffner. Qvart-Forr. for 1791, S. 97-lU ; Schou X, 235-241.

Plakat ang. Ddstaedelse af blaae Banco-Sedler J^"^-

m. V. Frederiksberg 24. Juni 1791. — Denne

Plakat, hvis fuldstændige Titel er fblgende: „Plakat, hvorved

bekjendtgjores, at der fra den gamle Bank udstædes blaae

Banco-Sedler, i Stedet for de opslidte hvide Courant-Sedler,

som i Banken vexles, og at begge Slags skulle gaae og gjælde

ved Siden af hinanden for deres paalydende Summer, dog at de

nu i Omlob værende Courant-Sedlers Antal ei derved skal for-

flges, men tvertimod deraf bestandig inddrages og tilintetgjcires

for 750,000 Rdlr. om Aaret, indtil de alle ere indvexlede" —
er publiceret paa Althinget 1792, og Rubrum tiykt i Althings-

bogen s. A. Nr..7, S. 5. — Siell. Reg. for 1790—1791 (79),

732'—733. Original-Aftryk hos HopfTner. Qvart-Forr. for

1791, S. 94-96; Schou X, 233—235.

Cancellie - Skrivelse til Amtmand Stephan 2, JuH.

Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet, ang. For-

anstaltninger mod Brændeviins Misbrug i Island.

Khavn 2. Juli 1791. — Canc. Brevb. for 1791, Nr.

2185, S. 38.

P. M. Hr. Amlmands velmeente Forslag* i Prom.

') Amtmanden havde foreslaaet: 1) at det i Henhold til

For. 13. Juni 1787 II. Cap. § 2 ved kongelig Resolution

forbydes, under Straf som for ulovlig at skjænke Brænde-

viin, at Kjobmændene og de Handlende ikke til Nogen

maatte udsælge Brændeviin i mindre Qvantiteter end potte-

viis, eller 1 Pot ad Gangen 5 samt at det maatte være

Kjobmændene og de Handlende i Kjtib- og paa Udligger-

stæderne aldeles forbudet, under den i bemeldte § fast-

satte Pengestraf, at skjænke Almuen og Bondeme , naar

de komme for at drive Handel, Brændeviin i glasse-,

pægle- eller halvpægleviis , enten det saa maatte være for
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af 14. Januarii d. A., der har lil Rensis^l at forebygge

Brændeviins Misbrug udi Island , har Gancelliet mod-

taget, og efter at have taget samme i noieste Overveielse

skulde man til Svar derpaa tjenstlig melde, at man vel

med Dem onsker, at Brændeviins-Drikken der i Landet

kunde indskrænkes, men man tor ikke forsikkre sig at

Oiemedet vil opnaaes ved de af Dem foreslagne An-

ordninger, saa meget mindre, som man ikke indseer

hvorledes de vel kunde overholdes. Det kongelige

Danske Cancellie den 2. Julii 1791.

13. Juli. Kongelig Resolution ang. Consumtions- Godt-

gj oreise af Brændeviin, som udfores til Island.

Frederiksberg 13. Juli 1791. — i det vestindisk-

guineiske Rente- og General-Toldkammers F9restilling 5, Juli

bemærkes, at Plak. 18. August 1T86 om den islandske Handel

'
^ ikke havde tilstaaet den fdr sædvanlige og ved Octroyen be-

stemte Consumtions -Godtgjorelse af den til Island indforte

Brændeviin, hvortil Motivet var, at man ikke ved denne Godt-

gjf^relse vilde forrige Brændevinens Piiisbillighed , naar det

baade kunde fores frit ind i Island' og tillige nyde Consum-

tions-Godtgjbrelse. Brændeviinsbrænderne i Kj5benhavn kla-

gede nu over, at de ved Handelens Frigivelse paa Island havde

tabt Afsætning derhen, da de ikke kunde concurrere med det

frie holsteinske Brændeviin. Toldkammeret angiver, at i Åaret

1789 blev fra Kjobenliavn til Island udfort 55,480 Potter frem-

med og holsteensk Brændeviin, men kun 4633 Potter dansk

Brændeviin. — Toldkammerets danske Forestillinger og Reso-

lutioner for 1791, Nr. 50.

Vi bevilge allern. al det Korn-BræiidQviin, som fra

Vor Residents-Stad Kjobenhavn udfores lil Island, maa

eller uden nogen Betaling. 2) at det i Henhold til For.

3. Juni 1746 om Ægteskabssager, § 6, blev under Mulkt

fra 1 til 4 Rd. til Sognets Fattige forbudt at drikke Brænde-

viin ved alle Bbndergilder og Sammenkomster i Island,

hvorimod Drikken af Mjod, godt 01 og Vine, skulde være

tilladt.

r
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herefter og indtil videre nyde den Godtgjijrelse, som M9\.

sædvanligen tilstaaes saadant Brændeviin, naar det ud- "TT^T"
lo. Juli*

fcires til fremmede Steder, nemlig -In Sk. pr. Grad Polten,

indtil 6 Grader. Fredriksberg Slot den 13. Julii 1791.

Forordning ang. Leilændingers Betryggelse i 22. juii.

deres Bygselret. Frederiksberg 22. Juli 1791.

— Publiceret paa Althinget 1792 og Rubrum trykt i Ålthings-

bogen s. A. Nr. 7, S. 5j ligeledes bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalholts Stift 1793. — Norske Reg. 53, 699

—700. Original-Aftryk hos Hopfftier. Qvart-Forr. for 1791,

S. 122—1235 Schou X, 253. — Islandsk Oversættelse tiykt

som Original hos Hopffner med Kongens Navn og Segl, samt

de Cancelhe- Deputeredes Navne, men ikke optagen i Regi-

stranten, Qvart-Samlingen eller hos Schou.

Forordning ^ som betrygger og haandthæver Lei-

lændinge paa Island i deres lovlige Besiddelses-Ret af

de dem tilbyxlede Gaarde.

Yi Christian den Syvende dc. G. A. V., at, da

det er blevet Os forestillet, at Jorddrotter paa Vort

Land Island, uagtet de ei selv ere Boeslidsmænd, dog,

tvertimod de af dem udstædte Bygsel-Breve og Norske

Lovs 3. Bogs 14. Gap. 10. Art., ofte tiltage sig den Ret,

at udsige Leilændingerne fra deres Gaarde, samt at

nye Kjiibere af saadanne bortbygslede Gaarde ligeledes,

paa Grund af en urigtig Fortolkning over bemeldte Lovs

3. Bogs 13. Gap. I.Art., ansee sig. berettigede ti!, under

Navn af husvilde, at udminde Leilændingerne, omeod-

skjondt den i Bygselbrevene fastsatte Fardag, eller Aare-

maal, ikke er udloben; saa opfordrer Retfærdighed Os

til at sætte Grændser for disse Misbruge. Til den Ende

ville Yi derfor, i Overeensstemmelse med den over

fornævnte Lovsteder, ved Forordningen for Yort Rige

Norge, af 18. Oktober 1780, givne Forklaring, herved

O Denne Forordning er foranlediget ved Forestilling fra Amt-
mand Stephan Thorarensen i Nord- og Os^er-Amtet.
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4791. allern. Lave anordnet, som Regel for Island, at det, som

22. Mi. Norske Lovs 3. Bogs 13. Cap. I. Art. fasisætter, nemlig:

at en Jorddrot, som er Boeslidsmand , eller husvild,

kan udsige Leilændingen af den ham tilbygslede Gaard,

naar han selv vil boe derpaa, alene skal være at for-

staae om den Jorddrot, som har bygslet Leilændingen

Gaarden, og ei strække sig til nogen Anden, der siden

maatte have kjsbt den. Men denne sidste skal, uagtet

han kunde være Boeslidsmand
,

ubrydelig holde Lei-

lændingen det ham af den forrige Eier givne Bygsel-

Brev. Jiivrigt er del Vor alvorh'ge Villie, at Leilændin-

gerne paa Vort Land Island med Kraft skulle haandt-

hæves i den Besiddelses-Ret, som dem, ifblge Norske

Lovs 3. Bogs 14. Cap. 10. Art., tilkommer. Hvorefter

de Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Friderichsberg den 22. Julii 1791.

'Forordning (sndin å fslenzku) sem stabfestir og

verndar landseta å islandi i Jjeirra Idglegum åbtoarrétti

a j)eim jdr&um, sem Jjeim byg&ar eru.

Vér Christian hinn sjoundi, af gufes miskunn Dan-

merkur, Norvegs, Vinda og Gauta komingur, hertogi 1

Slesvik, Holtsetu, Stormærl, féttmerski og Aldinborg,

gjcirum bllum vitanlegt: ab meb J)vi Jjab er framborib

fyrir oss, ab landsdrottnar å Voru landi Islandi, jafnvel

|)6tt J)eir sjålfir séu ekki bélfestulausir, leyfa ser {)6

optlega ab lilbyggja landsetum sinum af Jjeirra ab^lis-

jdrbum, |)vert å moti ]}e\m byggingarbréfum , sem ]ieiv

sjålfir hafa litgefib, og Hka a mdli Norsku-laga 3. bokar

14. kapitula, 10. arlikula; sOmuIeibis er Oss borib, ab

l}eir, sem hafa nylega keypl |)vilikar a leigu bygbar

jarbir, J)ykjast i sama raåta, meb yfirvarpi stabfestulausra

hiisbænda, eiga rétt til jjess ab utbyggja landsetunum,

jafnvel ]}6li J)ab armæli ebur fardagar, sem åkvebnir eru

i byggingarbréfinu , séu eigi umlibnir, byggjandi pat a



For. ang. Leilændingers Bygselret. 735

grundvelli rangrar ii(})yMngar fyrnefndra laga 3. b6kar 179-1.

13. kap. i. arli'k. — J>å fy rir \}ær sakir krefst rétlvisin "^^"y^
afOss, ab Ver reisum skorbur vib jjessari vanbriikun: —
i J)vi tilliti viljum Ver joessvegna, samkvæmt meb ^eim

nipfUngUj sem ^orb er yfir åburLaldar lagagreioir i

forordningunni fyrir Vort Hki Norveg })ann 18. dag Ok-

t6brismåuabar 1780, J^å viljum Ver allramildilegasl skipab

hafa (og hérmeb skipum) {)å reglu å Islandi, ab })ab,

sem Norsku-laga 3. bokar 13. kapit. 1. arlikuli åkvebur,

nefnilega: så landsdrottinQ, sem er b61festu- ebur abylis-

lauSj megi i\tbyggja landsctanum af l)eirri jcJrb, sem

honum er bygb, {)egar landsdroUinn vili sjalfur bda å

henni, ]}å skal l)ab eimingis skilja um jiann landsdroUinn,

sem sjalfur hefir bygt landsetanuni jorbina, [en] ekki nå

til Dokkurs annars, er siban kynni ab hafa keypt hana;

. en J)essi s/barnefndi landsdroUinn, pétt hann kynni ab

vera stabfestulaus, l)å skal bann ébrigbanlega halda

landselanum alla J^å byggi'ngar-skilmåia , sem hinn fyrri

landeigandi hefir samib. Endilega er så Vor alvarlegur

vili, ab landseiarnir å Voru landi IsJandi skuli kroptuglega

vib haldasi og verndast i jDeim åbiibarrélti, sem ])eiui

tilheyrir eptir Norsku-laga 3. békar 13. kapft. [rett, 14.

kapi't.] 10. artik. Hvareptir hlutabeigendur eiga allra-

skuldusamlegast ab breyla. Ulgclib å Voru Sloli Fribreks-

bergi jiann 22. dag Julii-månabar , år 1791. Meb Vorri

kondnglegu hendi og sigueli.

Anordning om Holum Bispestols og Skoles 9, septbr.

Bestyrelse m. v. Christiansborg 9. Septembr.

1791. Norske Reg. 53, 867-874; Rubr. med Henviisning

fol. 739. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 186-192; Fogtm.

VI. 6, 239-249,

Anordning angaaende hvorledes med Holum Bispe-

stols og latinske Skoles Godsers Bestyrelse og Skolens

Oeconomie med videre skal forholdes.

Vi Christian den Syvende dc. G. A. V. at da Vi,

1
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1791. for at afbjeipe den slette Forfatning, hvori Holum Bispe-

9. Septbr. stol paa Vort Land Island med derunder henhorende

Domkirke og latinske Skole befandt sig, og som i Sær-

deleshed var foraarsaget ved den i Aaret 1783 der

paa Landet indtrufne ulykkelige Jordbrand, under I.

Maji 1789 allern. have bestemt, hvorledes der i Frem-

tiden skulde forholdes i Henseende til for°* Holum Bispe-

-

stol med dertil horende Domkirkes og latinske Skoles,

samt underliggende Godses Bestyrelse og oeconomiske

Indretning; — men Vi nu af en fra Os elskelige Hr.

.Sivert Steffensen, Biskop over Holum Stift, og Steffen

Thorarensen, Amtmand over Nord- og Oster-Amtet paa

Vort Land Island, ti! Vort Danske Canceliie indkommen

Forestilling, allern. have erfaret, at der. skal mode ad-

skillige Hindringer og Vanskeligheder ved Anordningens

Iværksættelse, og deriblandt fornemmelig, at det til

Skolen udlagde Jordegods ikke nær skal indbringe de

i Forordningen beregnede og forudsatte Indkomster,

saa meget mindre, som det ikke kan ansees gjorligt at

faae indbragt den hoiere Evaluation paa Landskylderne,

som efter 1741 Aars Jordebog har i Planen været lagt

- til Grund
,
og i det Hele overstiger til en stor Summa

, den, som fandtes at være den passeligste, da Jorde-
r

bogen til 1767 Aars Separations-Aet blev forfattet; lige-

som de og finde det umueligt og ugjdrligt, at faae ind-

trængt paa Godset et stbrre Antal Qvilder end det i

1767 Aars Separations-Aet bestemte, da baade Godsets

og Folkets Tilstand var den Tid i langt bedre Forfat-

ning end nu, efter at den stdrste Deel af Qvilderne ved

haarde Aar og Landeplager ere udddde, og mange

Gaarde lagte ode formedelst Folketallets Formindskelse

af sidsle Udsprudnings ødelæggende Folger, hvilken

Folke-Formindskelse ikke i en lang Række af Aar skal

kunne haabes igjen at blive erstattet. Skulde altsaa

Landskylderne nu forhdies over det, som de i uminde-

lige Tider have været beregnede til, og flere Qvilder

indtrænges paa Godset, end del efter sin Beskafifenhed
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kunde laale, saa maatte del befrygtes, at Leilændingerne 17^1.

forlede Jorderne og flyttede did, hvor de kunde nyde 9. Septhr,

bedre Vilkaar. Og endelig, da Godset saaledes ikke

vil kunne indbringe de i Anordningen beregnede og for-

udsatte Indkomster, vidste de heller Ingen, som efter

Forordningens Anlæg og Plan vilde eller kunde paalage

sig at forvalte Skolens Oeconomie, hvilken Slags Oeco-

nomie desuden af lang Erfaring vides at være den

allerkostbareste, og af sig selv paa mange Maader op-

sluger en slor Deel af Stiftelsens indkomster til ingen

Nytte, men at de derimod ikke finde, at nogen bedre

og niindre kostbar Maade til Disciplernes Underhold-

ning kunde tænkes, end den, som i de foregaaende

Aar er indrettet og brugt, nemlig; -at give Disciplerne

Kostpenge med nogle Fodevare in natura, hvilken Maade

saavel hos dem, som deres Forældre, Formyndere og

Venner, samt hos Skolens Opsynsmænd og Lærere har

funden saadant Bifald, at alle Vedkommende intet heller

Onske, end at samme fremdeles maatte vedblive; — Vi

ogsaa af den Forklaring, som angaaende denne Sag er

bleven indhentet fra forrige Stiftbefalingsmand over Vort

Land Island, Os elskelige Lauritz Thodal, endvidere

have fornummet, at det af Biskoppen og Amtmanden

AnfOrte skal i alle Dele medfdre Sandhed, og at Iværk-

sættelsen af den under 1. Maji 1789 udgivne Anordning

vil medfdre uovervindelige Vanskeligheder: — saa have

Vi paa ny ladet Os denne Sag omstændeligen foredrage,

tillige med hvad af Biskoppen og Amtmanden er fore-

slaaet i Henseende til Bestyrelsen af Holum Bispestols

og latinske Skoles Godser, m. v., og efter at have taget

Alt i ndieste Overveielse, ville Vi herved aldeles op-

hæ.ve Vores forhen givne allerhciieste Resolution, saavel

som den derpaa grundede Anordning af 1. Maji 1789,

hvorimod Vi, i Overeensstemmelse med de gjorte For-

siage, hermed indtil videre allern. ville have anordnet,

som folger:

r, B. i7 ,

s
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179i. 1) Med Godsels Fordeling iblandt alle Vedkom-

9. Septbr. mende, samt Afgifternes Hævelse, skal fremdeles for-

holdes efter Separations-Acten af 1767, dog med denne

Undtagelse, at den deri bestemte offentlige Skole-Oeco-

nomie ophæves, og at derimod indfdres den i næst-

forbigangne Aar optagne private Husholdning, paa samme

Maade som den er begyndt (nemlig at Disciplerne nyde

Kostpenge, og for en Deel de tvende nodvendigste

Levnets-Artikler, Fisk og Smor, af Godsets Natural-Af-

gifter) under Directeurernes Bestyrelse, hvorfor aarlig

aflægges Begnskab til Vort Danske Cancellie, ligesom

de foregaaeude Aaringer er skeet, saavel over Indtægt

som Udgift, forsynet med Directeurernes Revision og

Attestation. — Paa samme Maade skal ogsaa forholdes

med Regnskab for Stiftelsens ovrige Gods, med ind-

beretning, hvorledes dets Forbedring i Henseende til

manglende Qvilders Besætning, med videre, gaaer for

sig. — 2) Linningerne ansætles efter Separations-Acten

af 1767, saa at Biskoppens Lon bliver 500 Rd. Kroner,

da han selv ved egne Betjente lader forvalte det ham

i bemeldte Aet tillagte Jordegods, og holder samme,

tillige med Qvilderne, i forsvarlig Stand, at det saaledes,

eller i forefunden Mangel med Aabod, tiT Successor i

Embedet kan leveres. — Ligesaa godtgjores ham for

Tugthus-Told af det ham tillagte Jordegods 6 Rd. 16 Sk.,

og til Qvilders Aabod paa samme Gods 15 Rd., men

de ham tilhorende Huses Reparation godtgjores efter

Regning, ligesom med de ovrige Bispestolens Huse er

begyndt. — Fremdeles bliver Præstens og Skolelærernes

LSn og Kostpenge efter bemeldte Aet at udbetale, nemlig

Rector i Kostpenge 30 Rd.. og i Lon, som regnes til

60 Rd., beholder han fremdeles under egen Bestyrelse

det ham efter 1767 Aars SeparaLions-Act tillagte Jorde-

gods; Conrector i Kost og Lbn 60 Rd., og Domkirkens

Præst i lige Henseende 60 Rd. — 3) Hvad Biskoppen

efter rigtig indgiven Regning maatte mangle i Indtæg-

terne af Mensalgodset paa bemeldte 500 Rd. Croner,
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saavidt en beholden Indtægt af hele Bispestolens Gods <79<.

det ikke kunde erstatte, ville Vi fremdeles lade tilskyde 9. Septbr,

af Vores Kasse, ligesom ogsaa hvad der maalte mangle -

i Lærernes Lon og Disciplernes Underholdning, om no-

gen Mangel skulde finde Sted, som dog ikke formodes.

-— Videre tillægges Biskoppen, i Hensigt til at han be-

sorg^er Modtagelsen af Stiftelsens Indkomster, og derfor

aflægger rigtig Regning, samt forsyner Disciplene med

hvad de kunde trænge til at faae overladt for deres

Maanedspenge. Hele Drangoe-Fangst, Strandrettigheden

af Skole-Oeconomiens Gods saavel som Bispegaarden

fri, saa længe den nu approberede private Husholdning

for Skolen vedbliver. Og foruden bemeldte Fordele

maa Biskoppen saavel for Afgifternes Modtagelse ved egne

Folk, og for noieste Revision over Ombudsmændenes

indsendende Regninger, saa at ingen Forsommelse eller

Underslæb fra deres. Side begaaes, som for eget af-

læggende Regnskab beregne sig \0 pro Gento af God-

sets beholdne Indtægter, hvorhos han tillige maa be-

nytte sig af Stiftelsens 4 antagne Tjenestefolk, som bcir

gaae ham tilhaande ved Natural-Afgiftemes Modtagelse

og det, som ellers kjdbes til Skolens Underholdning.

—

4) Skulde Biskoppen, formedelst sine Embedsforretninger

eller af anden Aarsag, ikke kunne eller ville bestyre

Afgifternes Modtagelse, som dog ikke formodes; ligesom

og, ifald det skulde falde ham vanskeligt alene at be-
'

sdrge det Fornodne, som Disciplene maatte trænge til

at faae overladt for deres Maanedspenge, da anfortroes

i fbrste Fald Domkirkens Præst, Rector og Conreclor,

Afgifternes Modtagelse fælles, paa samme Vilkaar og

med samme Iagttagelser, som foran er meldt, enten

ved at dele dette imellem sig, eller og ved at skiftes

dertil aarlig, alt som de indbyrdes kunde forenes, efter

forudgaaende Overlæg og Samlykke af Directeurerne om
den bekvemmeste Indretning derved

;
dog nyde

aarlig en lige Andeel af forbemeldte Pro-Genlum, samt

47«
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179 i. fælles forfatte og underskrive Regningen, som, revideret

B. Septbr. og attesteret af Directeurcrne, indsendes til Vort Danske

Gancellie.— Paa samme Maade kan og Forraadets Uddeling

til Disciplerne af dem fælles forrettes, imod at de af den

derfor vedtagne 40 Rdlrs Betaling nyde lige Part. Og i

Henseende til den anden Post, nemlig at forsyne Discip-

lerne, ifald Biskoppen alene ei kunde bestride det, dg for

at sættes i Stand tillige at kunne forsyne et passeligt Antal

af dem, tillægges Rectores saavel som Præsten, liver for

sig, saa meget af Bispegaardens Hjemmemark og Eng,

som kan regnes for i å 2 K5ers Foder, den de selv

besorge forsvarligen dyrket, samt ibvrigt tiistaaes i lige

Hensigt at holde nogle Creature i Bispegaardens Afretter.

— 5) Da eet Hundrede Alen Landskyld har i de ældre

Tider været beregnet til 4 Rd. Specie, saa skal samme

herefter paa Holum Bispestols Gods ikke ringere ydes,

og Landskyldens Nedsættelse i 1767 Aars Separations-

Aet til 4 Rd. Croner aldeles bortfalde, ligesom og et

Smbrleie efter senere Evaluation skal regnes for 90 Sk.

Courant. — 6) Leilændingerne skulle være pligtige at

yde saadanne Vare, som ere fuldkommen gyldige og

gode, samt i Modtvilligheds- Tilfælde efter Reglementet

af 17. Julii 1782, dets 17. Art., lide Udpantning, som

vedkommende Sysselmand foranstalter uden foregaaende

Dom. — Og da det af Ombudsregningerne erfares, at

Ombudsholderne lade sig give eller modtage adskillige

Slags Mands- og Qvindesklæder i Landskyld og Leier

af Leilændingerne, som disse ved Dødsfald kan have

arvet, eller anderledes forhvervet sig, og altsaa ikke

selv behc5ve dem, men paa saadan Maade soge til For-

deel at anvende, hvilke Ombudsholderne paa sin Side

fere i Regning med paasat Værd efter eget Tykke, og

forsende til Bispestolen, hvor den, som modlager Af-

gifterne for Stiftelsen, ofte finder sig misholden med

Prisen; saadant imidlertid er ganske upasseligt og al-

deles stridende mod Vort allern. Reskript af 28. Maji

1777, saa skal Leilændingerne være phgtige at holde
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sig sammes Bydende efterrettelig, selv bes5rge deres 1791.

overflodige Klæder, som de ikke behove, forbandlede, 9. Septbr.

og yde til Bispestolen hvad de bor, enten Penge eller

sædvanlige i Handel gangbare og gyldige Vare. —
Skulde ikke desto mindre Ombudsholderne, i Forstaaelse

med Leilændingerne, under Forevending, at de ikke

andet kunde faae, modtage og forsende til Bispestolen

saadaune Klæder eller andet deslige uafsætteligt Tdi,

som den, der modtager Afgifterne, maatte finde sig

brbstbolden med, eller ikke vel kunde anvende for den

af Ombudsholderne fastsatte Priis, maa det være ham

tilladt at lade deslige Sager ved upartiske, redelige

Mænd lovligen og skjælligen vurdere, og [det] de saa-

ledes befindes at være mindre værd, end det Ombuds-

holderen har ansat dem for, fores Forskjellen ham til

Ansvar, og ban maa soge Erstatning igjen hos Leilæn-

dingernej af hvilke han samme har modtaget, desuden

skal han være tilholdet i sin Ombudsregning at anfore,

hos hvilken Leilænding han saadanne Sager har oppe-

baaret, og til hvad Værd. — 7) Ombudsmændene lil-

holdes, at afgive tydelige Regninger over Indtægt og

Udgift, og ikke, under Skjul af de forskjellige Bereg-

ningsmaader, paa een Alen anfore en ringere Bereg-

ning under Udgiften, end den, under hvilken de have

modtaget Indlægten, hvilkel ved Revisionen og Attesta-

tionen noie maa paasees
,

og Antegnelser gjores for

hvad de paa saadan Maade maatte have sogt af Ind-

komsten at tilvende sig. — 8) Bygselen paa Stiftelsens

Gaarde maa ei forhoies
,

og ingen Bygsei paalægges

hvor samme ikke forhen har funden Sted, men hvad

Bygsei der falder skal tages til Indtægt i Regnskabet,

og derfor aflægges Rigtighed, ligesom for andre Godsets

Reveniier. Restancer i Regnskaberne maae ei finde

Sted, med mindre det bevises med lovlige Thingsvid-

ner, at Leilændingen har været aldeles uformuende til

at betale, og at Restancen er riglig; til hvilken Ende

enhver Bonde meddeles en Gontrabog, som b'6r være
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4791. tilstede ved Thingene, naar Noget i den Henseende

9. Septbr, paaankes eller modsiges, og Ombiidsholderen b6r an-

fåre i sin Regning, hos hvilke Leilændinger Restancen

er tilfalden. — Restancen maa heller ikke henslaae

forældet, men bor afskrives i fcilgende Aars Afgifter,

saa at hvad derpaa endda kunde mangle altid fores

paa del sidste Aars Beregning, indtil den bliver betalt.

— 9) Enhver Leilænding maa i hans Afgift aarlig liqui-

dere 8 Sk. Courant i Aabod paa hvert Koqvilde, hvor-

imod han for Koen bliver ansvarlig, saavidl Landsloven

tilholder, og naar saadan Ko formedelst Ælde og deraf

flydende Vantriveise, Maverhed og Sygdom, ei kan an-

sees for leiefSr, da indsætter han en ny. At dette

skeer, og at den anskaffede Ko er forsvarlig god, samt

for Ombudsmanden udmærket, dermed bor 'denne have

Indseende, ligesom han ogsaa aarlig ved sit Regnskab

b'6r give Underretning om, hvor mange Koqvilder der

ere i Ombudet, samt om Gaarden forsvarlig drives og

Husene vedborlig holdes vedlige. For Faareqviider har

derimod bemeldte Godtgjcirelse ikke Sted. — 10) Direc-

teurerne skulle lade forfatte en fuldstændig Fortegnelse

og Forklaring over de ved Bispegaarden befindende

overflødige Huse og deres Beskaffenhed, og ved sammes

Indsendelse til Vort Danske Cancellie meddele deres

Betænkning om, hvilke af dem de finde aldeles nod-

vendige, samt hvorvidt noget af de overflodige maatte

behoves til hines Reparation, og hvorledes de ovrige

paa bekvemmeste Maade kunde afhændes, og gjores i

Penge til Stiftelsens Nytte. — Rector og Conrector, saa-

vel som Domkirkepræsten, beholde de Værelser som

hidtil have været dem tillagte. — Vedligeholdelsen af

Bispegaardeos Huse foranstaltes i Fremtiden af Direc-

teurerne efter fælles Overlæg, og maa ingen Reparation

foretages uden med begges Forevidende og Samtykke,

da Bekostningerne paa det noieste accorderes og siden .

efter aflægges derfor behørigt Regnskab. — 11) Da det

betydelige Inventarium, som ved 1767 Aars Separations-

j
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Aet blev udlagt Stiftelsen, nu. ved den indskrænkede i79i.

Husholdning, ei behbves, og ei mere vil finde Sted, 9. Septbr.

saa skai Directeurerne derover Jade forfatte en fuld-

stændig Fortegnelse, og ved dens Indsendelse til Vort

Danske Gancellie forklare, om noget deraf skulde mangle,

hvem da bor erstatte samme, hvorvidt den udsatte

Forvalter har afleveret det i vedborlig Stand, og til

hvem, samt hvorledes det siden er bestyret, hvorvidt

Qvæget har , siden den indskrænkte Husholdning be-

gyndte, formeret sig, af hvem det er benyttet, og om

ikke Noget kunde tjent til Qvilde- Besætning hos de

nærboende Leilændinger, som mest trænge dertil. En-

delig skulle de og opgive, hvad der nbdvendigst be-

hoves til Disciplerne, saasom Sengeklæder og deslige,

samt naar og hvorledes det ovrige bedst kan afhændes

til Stiftelsens Fordeel. — 12) Skoletiden skal fremdeles

aarlig være fra 1. Oktbr. til Fardag, saaledes som ved

Reskr. af 25. April 1749 har været bestemt og anordnet.

Til den medicinske Indretning udbetales aarlig del af

Bispestolen, som dertil er henlagt. — 13) Hvad der i

Tiden aarlig maatte blive tilovers af Godsets Indtægter,

som ei kan anvendes til Qviklers Indsætning eller anden

n(5dvendig Udgift paa Godset, eller til Husholdningen,

det modtager Amtmanden. — Naar da 100 Rå, er samlet,

og dissft indleveres i Jordebogskassen, eller paa anden

Maade bliver anviist, ville Vi deraf, men ei af ringere

Summer, lade Stiftelsen godlgjore sædvanlige Renter,

samt, naar Gapilalen er voxct til lOOORd., derfor med- ^

dele Obh'galion, hvoraf Stiftelsen erholder Gjenparl, men

Originalen forbliver i Vort Danske Gancellie. — 14) Med

Bispe-Enkens Pension, hendes og Arvingers Naadsens-

Aar ved Biskoppens Dod, Stiftsprovstens Tiltrædelse til

Embedet, hans aarlige Ldn ni. m., samt oai Vacance

varer længer end Naadsens-Aaret, forholdes der i alle

Maader efter 1767 Aars Separalions-Aci, Men om den

nye Husholdningsmaade endda slaaer ved Magt, naar

saadanl Dodsfald indtræffer, og Stiftsprovsten, deels

4
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4791. fordi han ei altid kan være tilstede og formedelst Em-

9, Septbr. beds-Forretninger ei kan paatage sig Afgifternes Mod-
^

tagelse af Mensalgodset, med del videre, da maa Dom-

kirkens Præst og Rectores, enten fælles eller alene een

af dem, eftersom Amtmanden maatte finde det passe-

ligst, anfortroes at bestyre dette, da dermed siden, i

Henseende til Overleveringen, Vedligeholdelsen og Ind-

kasseringen, forholdes saaledes som bemeldte Separa-

tions-Aet foreskriver. — For denne Administration til-

staaes 10 pro Centum af Beholdningen, ligesom forhen

om Skolegodsets Forvaltning er anordnet. — 1 5) Skulde

Stiftelsen ved oftmeldte private Husholdning komme til

nogen Styrke, og faae en dertil passelig Fond, da maa,

efter Directeurernes i sin Tid derom gjorende allerund.

Forestilling, saavel Biskoppens som Lærernes Lcin forr

hoies, nemlig Biskoppens til 640 Rd., og Lærernes i

Forhold med det sidst opgivne Forslag til deres Lons

Forbedring. — Til at opoaae delte Oiemeed maa der

anvendes al Flid paa manglende Qviiders Indsætning,

og Landskyldernes ForiJgelse ved at faae de ode Jorder

besatte med Beboere, og skal begge Dele, baade Qvil-

der og Landskylden, for det forste bestemmes til det

Antal, som 1767 Aars Separations -Aet indeholder. —
Skulde Godset saa med Tiden kunne taale at bære

flere Afgifter eller Qvilder, hvorom bemeldte Aet giver

Formodning, ville Vi derom lade Os gjore allerund.

Forestilling af Directeurerne. — Til den ommeldte

Istandsættelse anvendes forhaanden de i Behold værende-

rede Penge, Tin og Solv paa Bispestolen, og ligeledes

det, som er i Behold af de bortsolgte Aabods-Jorder,

om hvilke Summer Directeurerne indgive til Vort Danske

Cancellie en omstændelig Forklaring. Ligeledes anven-

des dertil hvad herfra oversendes eller assigneres af

de i Vores Kasse paa Rente af Aaboden indsatte Penge,

_ samt hvad i sin Tid kan indkomme af BSgerne og det

overflcJdige Invenlars Forhandling, og endelig hvad den
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sidste fra Oeconomien udsafte Forvalter kan være skvi- 1791,

dig, hvilket hos ham ved Lov og Dom indsdges i Til- ^^g^^^
fælde af Modlvillighed. Hvad Soivei angaaer, da ansees

det bedst at samme oversendes hertil for at forhandles.

— 16) Indkomsterne af Domkirkens Portions -Penge,

Tiender, Lysetolde og for Ligs Begravelse, indkasserer

ommeldte Kirkens Præst; ligeledes besbrger han de

fornodne Udgifter, og i Overeensstemmelse med Regle-

mentet af 1782 holder en ordentlig Bog, hvori indfores

Indtægt og Udgift, hvilken Bog Biskoppen reviderer og

attesterer. Naar Domkirken maatte trænge til nogen v

betydelig Reparation, skal Præsten derved belimeligen

anmelde det for Direcleurerne , for at erholde deres

Approbation dertil, efter at det i Forveien noiagtigen

er oplyst, hvad dertil nodvendig behoves, saavel i Hen-

seende til Materialier som Arbeidslon. — Til Bispe-

stolens Udkirker ansees det ikke nødvendigt at udlægge

noget, men Reglementet om Kirkernes Indtægter bor

overholdes, og oprigtige Kirkeværgere beskikkes til al

indkassere Indtægterne, og derfor ved Visilatserne af-

lægge ^rigtig Regning. — Hvorefter de Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg den 9. Septbr. 1791.

Reskript til Biskoppen paa Holum, Sigurd 9. Septbr.

Stepliansson, og Amtmand Stephan Thorarensen,

ang. Bestyrelsen af Holum Bispestol og Skole.

Christiansborg 9. Septbr. 1791. — Norske Tegn.

XLUI, 860^, Fogtm. VI. 6, 249.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Vel have Vi,

i Hensigt til at afhjelpe den slette Forfatning, hvori

Holum Bispestol med derunder henhørende Domkirke

og Latinske Skole befandt sig, under 1. Maji 1789 allern.

bestemt, hvorledes der i Fremtiden skulde forholdes i

Henseende til fornævnte Holum Bispestols med dertil
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1791. horende Domkirkens og Skolens saml underliggende

-^/"^ Godses Bestyrelse oe oeconomiske Indretning. Men da
9. Septbr. .

n

Vi nu have ladet Os allerund. foredrage de Hindringer

og Vanskeligheder, som skal mode ved denne Anord-

nings Iværksættelse, og Vi, efter [at] denne Sag paany

er bleven Os omstændelig foredragen , allern. have

funden for godt aldeles at ophæve forberorte Befaling,

og derimod i Henseende til Bestyrelsen og Oeconomien

af Holum Bispestol og Gods. samt derunder henhørende

Domkirke og latinske Skole, at gj(3re en ny og med

Omstændighederne mere passende Anordning, saa til-

stille Vi eder samme herhos in Originali, paa det at

1 eder derefter allerund. kunne vide at rette, og iovrigt

derom meddele Enhver især, saavidt ham vedkommer,

den forncidne Underretning. Befalende &c. Christians-

borg den 9. Septbr. il9i,

13. septbr. Rentetammer-Skrivelse til Stiftamimand Olaf

Stephensen, ang. Administratiuueii af Arnarstap-

pens Ombud. Khavn den 13 Septbr. 1791. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 594.

Ved Skrivelse af 3, Februarii a. c. har det be-

haget Hr. Sliflamtm. at communicere dette Kammer

hvad Instruction Stephen Scheving, som administrerer

Amestappens Ombud, er tillagt. ^ Ved at tage samme

i Overveielse, finde vi at erindre: at, istedenfor at Kir-

kens Vedligeholdelse er paalagt Administrator af Por-

tione ecclesiastica , maatte han tilholdes at aflægge

aarlig Regnskab for Kirkens Indkomster, som maatte

indsendes her til Kammeret med Hr. Stiftamtm." paa-

tegnede Attestation, 1 Henseende til de udslædende

Bygselbreve maatte ham paaiægges , at samme altid

skulle lyde paa Livstid, og at han tillige maatte forsyne

enhver Leilænding med en Skattebog, hvori denne paa

den ene Side bliver at- debitere for hvad han har at

svare, og paa den modstaaende at creditere hvad han

I
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derpaa betalte; og i ^Henseende til hvad Restance En 1791.

eller Anden fra de Aar maalte blive staaende for, da
* 13. Septbr,

maalte han iagttage, at hvad Leilændingen betalte det

folgende Aar blev fOrst afskreven paa Restancen, og ^

ikke paa hvad han i det iobende Aar skulde betale.

Rentekammeret den 13. Septembr. 1791 \

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Meldal i3. Septbr.

i Sonder- Amtet, ang. Udmaaling af Reykjavik

Kjobstads Grund m. v. Khavn 13. Septbr. 1791.

- Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 611.

Da Reykevigs Fabrique for endeel er indstilt, og

fSlgelig hele Jorden Reykevig med underliggende Hja-

leier ikke kan være fornoden for de faae tilbageslaaende

Væverstole, saa maatte det behage Hr. Amtm. for det

forste at foranstalte den halve Jord ved en lovlia For-

retning udlagt til Kjbbslædgrund, hvorved tillige, for at

forekomme, at de fc5rste indbyggere ikke ved Rrugel

skal vindicere sig stdrre Ret end dem tilkom, til For-

trængsel for hvem der siden maatle sætte sig ned i

Kjcibstæden , saavel Kjdbstædgrunden som Markerne

maatle inddeles i visse Lodder, af hvis Rrug maatte

bestemmes en aarlig Afgift, saavel som af Kjobslæd-

grunden visse Grundleier til Bedste for KjSbstæderne. i

— lovrigt er Landfogden tillagt en saadan Ordre om

at inddrage Jorderne Effersoe og Aartun, samt Vatne,

i Jordebogen over H. Maj*' Gods, som af hosfolgende

Gjenpart behagelig vil erfares. Rentekammeret den

13. Septembr. 1791 -.

'3 ved en anden Rentek. Skriv, af s. D, (Copieb. sst. Nr.

599) approberes, at Stiftamtmanden har tilholdt Land-

fogden at beregne Qvildeleieme af Årnarstappens Ombud

med 1 Rd. 9 Sk. pr. Qvilde.

O Rentek. Skriv. s. D. til Landfoged Skuli Magnusson, at

inddrage de ovennævnte Jorder og' ved sine Regnskaber

at afliKggc Rigtighed for de deraf svarende Landskylder
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^791. Rentekammer -Skrivelse lil Landfoged Skuli

iZs^^'. Magnusson, ang. Indsendelse af Maanedslister til

Stiftamtet, m. v. Khavn 13. Septbr. 1791. -
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 602.

Til fornoden Oplysning for Stiftamtmanden bliver

Hr. Landf. herved tilholdt, under 1 Rd. Malkt for 8

Dages Udeblivelse ved hver Maaneds Udgang, at ind-

levere til Stiftamtmanden en Fortegnelse ved Dag og

Datum over alle ved Jordebogs-Kassen forefaldne Ind-

tægter og Udgifter for den forløbne Maaned, uden Sam-

menhæng med de foregaaende Indtægter og Udgifter.

Og da det tillige er anseet passende, at de af Jorde-

bogs-Kassen udbetalende Pensioner og Lcinninger rette

sig efter den nu forandrede Regnskabs- Termin , saa

maatte det behage Hr. Landf. til næste ultim. Julii al

udbetale alle Vedkommende hvad de til den Dag til-

kommer, og derefter anfdre Aaremaalet for Linningerne

og Pensionerne fra 1. August del ene til ultim. Julii det

paafolgende Aar. Rentekammeret den 13. Septembr.

1791 K

13. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Broen over Floden Jokulså i

Mula Syssel. Khavn den 13, Septbr. 1791-.—
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 593.

Hvad det har behaget Hr. Amtm. at forestille ved

Promem. af 3. Decembr. a. p. angaaende Broen over

Jokeisaaen, er her ved Kammeret taget i Betragtning,

og da man seer, at de svarende Bropenge ikke ere

og Leier, Copieb. sst. Nr. 609 j
Gjeiipart deraf medrlelt

Stiftamtmanden ved Rentek. Skriv. s. D.
,

Copieb. sst.

Nr. 610.

'3 Gjenpart heraf er meddelt Stiftamtmanden ved Rentek.

Skriv, af s. D. (Copieb. sst. Nr. 603}.

O Rentek. Skriv. 10, Septbr. 1831.
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tilstrækkelige til at betale en Brovogters L5n, meget 1791.

mindre give noget Overskud til Broens Vedligeholdelse, ,"T^""*?r"
lo« ocptDr<

og vi titlige med Hr. Amtm. finde, at det egentlig paa-

ligger Nordre-Mule Syssels Indbyggere at holde Broen

vedlige, saa ere vi af de Tanker, at indtil der kan gives

Leilighed til et Bols Oprydning ved Broen for en Bro-

vogter, saa at man kan vente al have ham for ringere

Bekostning, bliver ingen Brovogter at lonne, menisteden-

for de svarende Bropenge maatte Sysselmanden, efter

den Kundskab han har om, hvad Qvæg enhver Mand

i Sysselet aarlig omtrent forer over Broen, forfatte en

Bepartition over, hvor meget Enhver havde at betale i

Bropenge, hvilket Belob da oplægges til de forestaaende

Udgifter ved Broens Vedligeholdelse, med videre, hvor-

over han icivrigt aarlig maatte tilstille Hr. Amtm, Reg-

ning, hvorom vi da fra Hr. Amtm. forvente os nærmere

Underretning. Rentekammeret den 13. Septbr. 1791.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og22.septbr.

Amtmændene i Island, ang. Forebyggelse af.

uberettiget Handel. Khavn 22. Septbr. 1791.

— Indholdet med Uddrag publiceret paa Althinget, ved Stift-

amtmand Olaf Stephensens og Amtmand Stephan Thorarensens

Bekjendtgjorelse 17. Mi 1792, trykt i Althingsbogen s. A.

Nr. 23. 19, S. 30—32. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 626—628,

1 Anledning af Klager fra endeel af de paa Island

handlende Kjbbmænd har den allern. anordnede Rea-

lisations - Commission andraget for delte Kammer om

nogle Misbruge, som i hcii Grad hindre Handelen i

fremdeles Fortgang, ja endog lader befrygte de farligste

Folger, saafremt man ikke i Tide er betænkt paa al

forebygge videre Uleilighed. Disse Misbruge ere for-

nemmelig, at endeel Uvedkommende, hvoriblandt baade

geistlige og verdslige Embedsmænd, drive en ulilladelig

og aldeles lovstridig Handel, saml at Andre, som kalde

sig Borgere i Reykevig, paa Grund af at de have ladet
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1791. sig give!^Borgerbrev, finde sig berettigede til, som Ud-

22. Septbr. liggere, at drive Handel hvor de helst synes oai ^ —
Hvad det f5rste angaaer, da er det klart af de om Fri-

handelen udgangne Anordninger, al Ingen uden den,

som har vundet Borgerskab paa Handelen, maa drive

Handel, folgelig mindst geistlige og verdslige Embeds-

mænd tor sælge andre islandske Produkter end af hans

egen Avl og Fangst, eller indkjbbe flere Indlorselsvare

end de selv behove, for igjen at sælge dem til Andre, og

det er ligesaa unægtelig, at denne Indskrænkning er

aldeles nødvendig, saafremt nogen varig Handel skal

finde Sled. — Det er derfor ikke al paalvivle, at om

Sagen blev allerund. forestilt, H. Maj* jo allern. ville

bestemme sig til at lade udgaae el skjærpel Forbud

imod en saadan uordentlig og skadelig Handel 1 Sær-

deleshed, samt lilkjendegive allerhoiest Mishag med de

Embedsmænd, som kunne findes deeltagende i saadan

Handel. Men for at kunne undgaae delte for Vedkom-

mende ubehagelige Skridt, og til et Forsdg, maae vi,

saavidl Vester-Amtel [Sonder-Amtet; — Nord- og Oster-

Amtet] angaaer, tjenstligst have Hr. Stiftamtmanden

[Amtmanden] anmodet om, at ville, i Oereensstemmelse

med de kongelige Anordninger, paa det strengeste ind-

skjærpe Alle og Enhver Forbudet mod den ommeldte

') i Bekjendtgjfirelsen i Althingsbogen 1792 erklærer Stift-

amtmanden og Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet (Amt-

mand Meldal i S5nder-Amtet var dtid den 19. Nov. 1791),

at det er deres ((Uforgribelige Tanke, at forbemeldte An-

givelser og Beskyldninger ikke kunne træfl'e, eller lovlig

blive overbeviste nogen af Indbyggerne i forbemeldte Am-
ter, og at disse Beskyldninger altsaa, blot til at beffire

Indbyggerne og især de kongelige Embedsmænd ved det

kongelige Kentekammer, maae uden tilstrækkelige Aarsager

eller Grunde være opspundne af saadanne Kjtibmænd, der

have været ublue nok til ikke at tage i Betænkning at

indgaae med usandfærdige Beskyldninger til det kongelige

Rentekammer".
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utilladelige Handel, under den ved Plak. af iS, Junii 1791.

1787 dicterede Slraf, det være sig hvad enten den 22. Septbr.

drives ligefrem af dem selv og under egne Navne,

eller paa nogen skjult Maade for deres Regning, samt

derhos paa det skarpeste lade undersiige, om og hvilke

Embedsmænd hidtil have gjort sig skyldige i saadan

Handel, paa det man efler Omstændighederne for Frem-

tiden kunde fciie de fornodne Foranstaltnine;er til at af-

hjelpe saadan Misbrug. — Hvad den anden Post angaaer,

da synes de befundne Uordener alene at grunde sig

paa en Misforstaaelse af de kongelige Anordninger om

Frihandelen, da Vedkommende formene at være be-

rettigede til al drive Handel som Udliggere, naar de

alene tage Borgerbrev, hvorimod det dog er Forordnin-

gens tydelige Mening, at de maae holde Dug og Disk

i en Kjdbstæd, naar de vil nyde godt af de Rettigheder,

der ere forundte Kjobstædernes Borgere, fra hvilken

Forskrift ikke heller nogen Undtagelse bOr finde Sted,

uden i Overeensstemmelse med specielle kongelige

Resolutioner i Henseende til de Kjobmænd, der nu have

modtaget den kongelige Handels forrige Beholdninger

med den Forhiadtlighed at fore stadig Handel hver paa

sit Sted, saa længe de endnu skylde Noget til Hans

Maj*' Gasse. — I denne Henseende maae vi tjenstligst

have (Tit.) anmodet om, at ville foranstalte offentlig be-

- kjendtgjort, at Ingen, foruden bemeldte Kjobmænd, der

have modtaget Huse eller Beholdninger af den kongel.

Handel, maa som Udligger drive nogen Handel, i Over-

eensstemmelse med Plakaten af 18. August 1786, 13. §,

samt Forordn, af 17. Novembr. 178G 15. og 16, §, og af

13, Junii 1787, H. Gap. 2. §, med mindre han, som

handlende Borger, hvorunder allsaa aldeles ikke kan

forstaaes nogen kongelig Embedsmand, holder Dug og

Disk i den Kjbbstæd, i hvis District han formener at

handle som Udhgger. — Ikke heller kan det være pas-

sende med Handelens nærværende Beskaffenhed og

Hans Maj** Interesse, forsaavidt de hos Kjabmændene

t
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1791. udestaaende Fordringer angaaer, at der anlægges nye

o^c^ C'
Handelssteder paa Næs, i Fjorder eller Bugler, de en-

gang etablerede Handelssteder til Fornærmelse. Hr.

Stiflamfm. [Amtm.] anmodes derfor tjenstligst, at lade

forbyde, at ingen Landets Indbygger, elier Factor og

Handelsbetjent af de paa Island handlende Kjobmænd,

maa understaae sig at oprette nogen Handel, elier op-

sætte nogen Bygning dertil i nogen Fjord, paa noget

Næs eller Bugt, hvor for ikke har været Udliggersted,

uden Kammerets specielle Tilladelse dertil erholdes,

Saafremt Hr. Stiftamtm. [Amtm.] icivrigl maatte eragte

nogen nærmere Forslag nodvendig til at opnaae For-

maalet, nemlig en Handels-Indretning, der ved at give

enhver Indbygger den mueligste Frihed for sin Person

at handle med hvem han vil, tillige paalægger de Hand-

lende saadanne Forpligteiser, som ere uomgjængelig

forncidne for at Handelen kunde faae en stadig Frem-

gang, saavel til Fordeel for Island, som for Hans Maj"

samtlige Stater, maae vi tjenstligst have Dem anmodet

om, at De derom ville indgive Deres Forslag. Rente-

* kammeret den 22. Septembr 1791.

22. septbr. Rentekammer SkrivcIse til Amtmand Meldal

i Sonder-Amtet, ang. Forbud mod Handels-Anlæg

paa Vatnsnes ved Ytri-NjaråviL Khavn den

22. Septbr. 1791. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 625.

Den allern. anordnede Realisalions-Commission har

hertil indberettet, at der paa Wadsnæs [= Vatnsnes] skal

have nedsat sig en Udligger, hvorved Kjdbmand Jacobæus

og Medinteressenlere, som af Commissionen har modtaget

de den kgl. Handel forhen tilhørende Huse og Behold-

ninger sammesteds, meget maae fornærmes i deres

Handel, og hindres i at opfylde deres Forpligtelser. 1

. Overeensstemmelse med de om Frihandelen paa Island

udgangne Anordninger, samt vores å parte Skrivelse*
^ ~ - —

«ce næst foregaaende Rentek. Skrivelse.
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af Dags Dato, maae vi derfor tjenstligst have Hr. Amtm. '1791.

anmodet om, al ville fciie de fornodne Foranstaltninger ^^^^^^^
til, at dette Anlæg, som stridende mod Anordningerne

og Handelens sande Interesse, uden Ophold maatte op-

hæves, saa meget mere, som det forrige Aar blev af

velbemeldte Commission afslaael, at anlægge nogen

Handel paa Wadsnæs. Rentekammeret den 52. Sep-

tembr. 1791.

CancelUe-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts i5. oktbr.

Stift, Hannes Finnsson, og Amtmand Meldal i

Sonder-Amtet, ang. Redaction af de Reykjadals

Kirke i Arnæs Syssel tilhfirende Olviider. Khavn

15. Oktobr. 1791 \ — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1792. Canc. Brevb. for 1791, Nr.

3578, S. 986-987.

P. M. Af en fra Sognepræsten til Reikedal i Skal-

holts Stift, Hr. Gudmund Bedvarsen, lil Canceiliet ind-

kommen Ansogoing har man erfaret, at han forcjæves

har af sin Formand krævel de lil delle Kald henlagde

10 Qvilder, hvoraf ham ikkuns er bleven overleveret

sex, med Sigende, at dennes Antecessor ikke har afle-

veret flere, eller Godtgjarelse kunnet erholdes af ham

for de manglende. Da nu bemeldte Hr. Bedvarsen i

den Anledning har begjært Fritagelse for Ansvar af de

borteværeude 4 Qvilder, og saavel D. Hoiærv. som Hr,

Amtm. har bevidnet Sandheden af det Foredragne, saa

skulde man efter saadanne Omstændigheder herved

tjenstlig tilmelde Dem, at Supplikanten kan fritages for

at svare til de 4 manglende Heikedals Kirkes Qvilder,

som han af sine Formænd ikke har modtaget og ei

venter at kunne faae; hvilket behagelig maatte tilkjende-

gives Vedkommende. Del kgl. Danske Cancellie den

15. Oktobr. 1791.

O jevnf. Canc. Skriv. 29. Oktbv. 1791.
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^^9^. Forordning ang. Tilladelse til at brnge Vægt

i Kornhandelen. Christiansborg 21. Oktbr. 1791.

— Publiceret paa Althinget 1792 og Rubrum trykt i Althings-

bogen s. A. Nr. 7, S. 5^ ligeledes bekjendtgjort i ?3modal-

forsamlingen for Skalholts Stift 1792. Siell. Reg. for 1790-

1791 (79), 884—885. Originai-Aftr>'k hos Hiipffner. Qvart-

Forr. for 1791, S. 147—1495 Schou X, 264-266.

Forordking, som tillader, at der i Kornhandel maa

bruges Vægt m. v.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vi ved de udvidede Friheder i Kornhandelen, som For-

ordningerne af 6. Junii 1788 og 24, November 1790

tilsige Vore kjære og Iroe Undersaalter , have haft

Ågerdyrkningsflidens Tillagelse, de indenlandske Korn-

produkters Forædling, Handelens Udbredelse, og, som

en Fcilge deraf, Kornprisernes Lettelse, til Vort Hoved-

Oiemærke: saa have Vi endvidere, paa det at saadan

Vor landsfaderlige Hensigt desto vissere kunde opnaaes,

niSie gjennemtænkl de beqvemmeste Midler til at be-

stemme disse Varers indvortes Værdie i Kj5b og Salg,

og Vi finde da, al samme mindre sikkert kan fastsætles

ved Maal, end ved Vægt, eller Maal og Vægt tillige,

efterdi det lelle og urene Korn indtager iigesaa meget

Rum, som del kjernefulde og vel rensede, hvorimod

delle sidste naturligviis veier mere, endhiinl; af denne

Aarsag have Vi besluttet (dog ei ved Befaling, men blot

ved tilladende Lov) at aabne Vei for Bruget af Vægt

ved Kornhandelen i Vore Riger. I Overeensstemmelse

med disse Grundsætninger:

1) Tillade Vi herved allern. , at det herefter skal

være Alle og Enhver uformeent, ved Kjcib og Salg af

Kornvare, at forene sig om Prisens Bestemmelse, enten

efter Vægt, eller Maal, eller og efter Vægt og Maal lillige,

hvilket sidste beqvemmeligst kanskee ved at veie een eller

flere Tcinder af et stCrre Antal, og een elier flere Skjep-

per eller Potter, naar enkelte Tonder kjobes og sælges.

Dog ville Vi tillige, for at afværge Trætter imellem de

j
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Handlende, herved have fasisat som Regel, at, naar 1791.

Parterne ikke udtrykkeligen have indgaael Forening om, 21. Oktbr,

at Kornet skal leveres efter Vægt, skal Kjoberen mod-

tage det efter Maal alene, paa den i Piak. af 22. August

1788^ foreskrevne Maade. Og, paa det at Hensigten

af det i bemeldte Plakat befalede lose Maal desto sik-

krere kan opnaaes, have Vi igjennem Vore Kammere

foranstaltet, at der efterhaanden blive sendte til alle

Vore Magaziner og Toldsteder et Slags nye opfundne

Trakter, der ere saaledes indrettede, al, naar Kornet

falder derigjennem i TOnden, bliver Forskjellen i Maalet

meget ubetydelig, hvad enten Kornet sætles, eller del

maales lost i Trakten, Efter disse Modeller kunne alt-

saa Enhver, som finder det for godt, lade sig gjcire

deslige Maale-Trakter. — 2) Skalte-Kornet, hvor og naar

sammes "i'delse in Natura maatle finde Sled, saavel som

Landgilde og Dommer-Korn, skal dog fremdeles, som

hidindtil, imodtages efter lost Maal, og ikke kunne for-

dres efter Vægt. — 3] lovrigt er del Vor allern. Villie,

at de nuværende Maalere (uagtel Plakaten af 22. August

4788 tillader dem, som levtjre eller sælge Kornvare,

selv at maale samme i Tonden) vedblive at nyde de

dem ved bemeldte Plakat udtrykkeligen forbeholdne

Rettigheder og Embeds-Indkoraster, hvilke, i Mangel af

mindelig Betaling, udpantes hos Vedkommende, efter

(ivrighedens Foranstaltning, uden videre Lovmaal ; men

de Veiere og Maalere, som herefter beskikkes (forsaa-

vidt som det, i Hensigt til andet KjSbmandsgods, kunde

ansees fornddent), skulle være aldeles uberettigede til

at befatte sig videre med Kornmaalingen, end alene i

de Tilfælde, at de Handlende af dem maatte forlange

justerede Maale-Redskaber ieiede, eller del kunde be-

gjæres, at de, ifoige den sidstbenævnle Plakat, skulde

stryge TOnden, da Vi nærmere ville bestemme den

Betaling, de derfor bOr nyde. Hvorefter de Vedkom-

*) Denne Plakat er ikke publiceret i Island.

48*



756 For. ang^ Vægt i Kornhandelen,

1791. mende sig allerunderd. have at rette. Givet paa Vort

^^^^"^^j^Slot Ghrisliansborg udi Vor kgl. Residentz-Stad Kjoben-

" " havn den 21. Oktober 1791.

21. oktbr. Forordning ang. Henrettelser med Oxe. Chri-

stiansborg 21. Oktobr. 1791. — Publiceret paa

Althinget 1792 og trykt i Althiiigsbogen s. A. Nr. 7, S, 6-,

ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts

Stift 1792. Siell. Reg. for 1790—1791 (79), 883''-884. Ori-

ginal-Aftryk hos Hopflher. Qvart-Forr. for 1791, S. 149— 150^

Schou X, 266—267.

FoitonDNiNG, som befaler, at Henrettelse med Sværd

skal være afskaffet, og samme herefter altid skee

med Oxe.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., atdabaade

Retfærdighed og Billighed tilsige, at Forbrydere, i at

straffes, ei bor være udsatte for stcirre Lidelser, end

de, som ere en nodvendig Folge af den Straf, de efter

Lovene ere dcimte til at udstaae, og Vi have taget i

•

Betragtuiug, at dette Oiemærke sikkrere opnaaes, naar

Henrettelser skee ved Oxe, end med Sværd: saa be-

fale Vi herved allern., at, naar Domme fuldbyrdes paa

Misdædere, som ere dOmte til at halshugges, skal Hen-

rettelsen herefter altid udfores med Oxe; dog bOr denne

Straf, i de Tilfælde, hvor Sværd hidindtil, ifolge For-

ordningen af 9, August 1737, dertil har været brugt,

ikke ansees mere beskjæmmende end forhen, men det

dcide Legeme skal, ligesom tilforn, begraves paa Kirke-

gaarden; hvorimod de grovere Forbrydere, som udtryk-

keligen ved bemeldte Forordning ere udelukkede fi'a

ærlig Begravelse, bor efter Doden nedgraves paa Relter-

, stedet. Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

al rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vor

kongelige Residentz-Stad Kj6benhavn den 21. Oktobr,

1791.
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Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftaratinænd ^791.

og Amtmænd m. fl., ang. Retspleiens Befordring igToktbr.

ved Underretterne. Khavn 29. Oktobr. 1791.—
Publiceret paa Ålthingel ved Bekjendtgjfirelse fra Stiftamtmand

Olaf Stephensen, dat. Oxeraa Laugthing 20. Juli 1792, trykt

i Ålthingsbogen s. A, Nr. 23, 16, S. 29. Canc. Brevb. for

1791, Nr. 3739, S. 1087, Fogtm. "VI. 6, 288.

P. M. Da de offentlige og Justitsvæsenels Sagers

hastige Gang, som fornemmelig ved Underretterne sav-

nes, meget vil befordres, naar Actorum, Defensorum

og Dommeres Forhold, i Hensigt til bemeldte Sagers

vedborlige og hurtige Fremme, af Advocaterne i Hoieste-

ret under Proceduren bliver oplyst, og Vedkommende,

naar de befindes at have været forsOmmeiige, da an-

seete og tilfundne a( betale de Underholdnings- og

Varetægts- Penge, med hvilke Delinquent- Omkostnings-

Regningerne desformedelst urelteligen besværes, saa

har man idag tilskrevet Justitiarius og civrige Tilfor-

ordnede i Hoiesteret, at man i denne Henseende

forventede sammes kraftige Medvirkning, ligesom man

og har anmodet Justitiarius al bekjendtgjcire Advo-

caterne, at holde sig Ovenanførte efterretlig. Ved

at tilmelde (Tit.) dette, skulde man Ijenstl. anmode Dem

om, behageligen al ville bckjendlgjdre denne Foran-

staltning for samtlige Procuratorer og Rettens Betjente

i det Dem anbetroede Stift [Amt]. Det kongei. Danske

Cancellie den 29. Oktobr. 1791.

Cancellie-Circnlaire til samtlige Biskopper i 29. oktbr.

Danmark, Norge og Island, ang. Ophævelsen af

General-Kirke-Inspections-CoUegium. Khavn den

29. Oktbr. 179 i \ — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1792. Canc. Brevb. for 1791, Nr.

3768, S. 1105. Fogtm. VI. 6, 287.

P. M. Da Hans kgl. Maj* allern. har resolveret, at

Patent 1. Oktbr. 1737.
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1791. det kongelige General-Kirke-Inspeclions-Collegium ved

rihX dette Aars Udgang skal indgaae og aldeles ophæves;

Allerhoistsamme ogsaa under 14. dennes har, iblandt

Andet, befalet, at Cancelliet, fra næstkommende Nytaar

af, skal besbrge alle bemeldte General-Kirke-lnspeciions-

Collegii Forretninger, det vestindiske Missionsvæsen

undtagen, som derimod er henlagt lil det kongelige

Missions-Collegium: — saa undlader man ikke herved

tjenstligst at tilmelde (Tit ) denne allerhciieste Resolution,

saavel til behagelig Efterretning, som til videre Bekjendt-

gjijrelse for Vedkommende. Det kgl. Danske Cancellie

den 29. Oktbr. 1791 K

29. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts

Stift, Hannes Finnsson, og Amtmand Meldal i

Sonder- Amtet, ang. Erstatning af Reykjadal

Kirkes Inventarii-Qvilder. Khavn 29. Oktobr.

1791. Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts

Stift 1792. Canc. Brevb. for 1791, Nr. 3785, S. 1115.

P. M. I Henseende til den fra Præsten til Hvalnæs

Præstekald i Island, Hr. Geslur Thorlachsen, indkomne

Ansogning om Fritagelse for at tilsvare de 4 Qvilder,

som mangle i Heikedals Præslekalds Inventarium fra

den Tid han var Præsi sammesteds, og al den der nu

værende Præsi. Hr. Gud.mund Bddvarson. maatte blive

paalagl at anskalle disse i Qvilder for de af ham oppe-

baarne Collecl-Penge til Creaturers Indkjdb: — skulde

man herved tjenstlig tilmelde D. Hfiiærv. og Hr. Amtm.,

til videre behagelig Bekjendlgjorelse forVedkommende, at

Supplikanten, efter de udi Deres paa AnsSgningen tegnede

Erklæring anforte Omstændigheder, kan eftergives Halv-

parten af forommeldte manglende 4 Qvilder. Det kgl.

Danske Cancellie den 29. Oktobr. 1791.

') Reskripter 28. Oktbr. 1791 til General-Kirke-Inspections-

Collegium og til Missions-Collegium i Siellandske Tegnel-

' ser LXXXXIV, 198-199, Fogtm. VI. 6, 284—286.
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Reskript til Stiftamtmanden [Amtmændene, ^791.

Biskopperne og Laugmændene] i Island, ang.
^'

Boder for fortidlig Sammenleie. Christiansborg

25. Novembr. 1791. — Publiceret paa Althinget 1792

og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 23. 3, S. 25—265 ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1792.

Siell. Tegn. LXXXXIV, 213-216^ Rubr. i Norske Tegn. XLUI,

S8Q^. Fogtm. VI. 6, 300—301.

Chrislian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Os

alleruiid. er bleven foredraget, al der skal være ulige

Meninger om Forslaaelsen af D. og N. L. 6— 13—1,

idet Nogle have udlolkel samme saaledes, at de deri

bestemte Beder for forlidlig Sammenleie skulde af de

Paagjældende erlægges i det Tilfælde, at Barnet blev

fedt saa tidlig efter Brylluppet, at det kunde formodes

at være avlet forend Forældrene vare komne i Ægte-

skab sammen, Andre derimod have formeent, at slige

Beder ikke ere forfaldne, med mindre Baruet virkelig

fedes forend Ægteskabet. bliver fuldbyrdet; — hvilke

forskjeliige Udtolkninger tillige have haft den Felge,

al der er opkommen Tvistigheder imellem Præsterne

og de civile Embedsmænd,, hvad enten Angivel-

ser fra de ferste skulde skee, eller ikke: — saa

ville Vi, for i denne Henseende at hæve alle ulige

Meninger, herved allernaad. bestemme: at Boder for

foHidlig Sammenleie ikke skal forbrydes, naar Foræl-

drene have ægtet hinanden forend Barnet er fodt, fel-

gelig Præsterne ikke heller i delle Tilfælde være pligtige

at gjore nogen Anmeldelse om Barnefedselen. Derefter

&c. Christiansborg 25. Novembr, 1791 \

') samme Reskript er under s. D, udgaaet til samtlige Stift-

amtmænd, Amtmfend, Grever og Baroner i Danmark og

Norge, ligeledes samtlige Biskopper, Heiesteret, Hof- og

Stadsretten i Khavn, Ober-Hofretten i Norge, og samtlige

Landsdommere og Laugmænd, ialt i 105 Exemplarer.
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^791. Reskript til Stiftbefalingsmand OlafStephen-
2. Decbr.

^^^^ Præstekaldeues Bortgivelse paa Island,

in. V. Christiansborg 2. Decembr. 1791. —
Publiceret paa Ålthinget 1792 og trykt i Althiiigsbogen s. A.

Nr. 23. 2, S. 33—24
5
ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1792. Norske Tegn. XLIII, 888—

889. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 192—193. Fogtm.

VI. 6, 311- 312.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Os allerund. er bleven foredraget, at der i Henseende

til del under 11. Maji 1787 allern. ergangne Reskript,

angaaende Præstekaldenes Bortgivelse paa Vort Land

Island, skal mode endeel Vanskeligheder, ved det al

der, naar nogle af' de gode Kald blive ledige, kunde

melde sig flere Scigende, end Biskoppen havde at fore-

slaae, men derimod ikke det fulde Antal, naar et af

de ringe Kald bliver ledigt, ligesom det og af bemeldte

Reskript vil fSlge, at en fortjent Mand fra det ene Stift,

som vilde sdge et Kald i det andet, herefter ikke kunde

komme i Betragtning, naar Stiftamtmanden ved Voca-

tionen stricte skulde være bunden til een af de trende,

som Biskoppen i det Stift, hvor Vacancen var forefaldet,

havde foreslaaet, med mere: - saa give Vi dig her-

med tilkjende, at Vi for Fremtiden allern. ville have

fastsat, at naar flere end trende S5geode indfinde sig

med deres Ansogninger til Stiftamtmanden, haver Bi-

skoppen at tegne sin Erklæring paa dem alle, for al

lade dem afgaae til Stiftamtmanden, som da, med Hen-

sigt til Erklæringerne, efter Relsindighed og Samvittighed

vocerer en til det ledige Kald. — Skulde derimod til

de ringe Kald ikkun een eller tvende melde sig, be-

h5ver Biskoppen ikke at foreslaae flere end de Sogende,

naar disse, dertil findes duelige, men, om ingen Sigende

melder sig til de saare ringe Kald, skal dermed for-

holdes efter Reskriptet af 10. Maji 1737, saaledes, at

en af de der i Landet dimitterede Studentere, som længst

have nydt fri Skole og ellers findes duelig, beskikkes
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dertil, og skulde Nogen af det ene Stift s(Jge Befordring 1791.

i det andet ved forefaldende Vacance, bdr han ingen- 2, Dccbn

lunde udelukkes, fordi han er af et andet Stift, naar

han ellers har fortrinlig Fortjeneste og Duelighed, dog

at Stiftamtmanden Ingen til Præst vocerer, med mindre

han haver et godt Vidnesbyrd af den ene eller den

anden af Biskopperne der i Landet. — Idvrigt forbeholde

Vi Os selv for Eftertiden at kalde Præst til Seltjarnarnæs

Kald i Skalholts Stift, i hvilket Kald Enkepensionen

bliver at bestemme efter 80 Rd. Specie. — Og have

Vi ellers herom under Dags Dato ligeledes lillaf^t Bi-

skopperne behorig Befaling. Derefter du dig allerund.

haver at rette. Befalende &c. Christiansborg den

2. Decembr. 1791 '
s

'j Ligelydende Reskript er under s. D. udgaaet til begge Bi- ,

skoppeme i Island, kun at til Biskoppen paa Holum er

Passus om Kaldelsen til Seltjarnarnæs Kald {= Reykjavik

Domkirke) udeladt.

V
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Academte, see Universitetet.

AMragmrcif see Tractater.

Afg-iftsvceaenet« see Handel og Skibsfart, Landbovæsenet,

Skatter og Afgifter.

Ag^erdyrkninff, see Landbovæsenet.

1784. 28. April. Reskr. ang. Tiden for Lauglhingels

Afholdelse m. m.
1785. 22. Febr. Renlek. Skriv. ang. Laugrettesmænds

Skallefrihed.

1786. 3. Juli. Renlek. Skriv. ang. Forslag til For-.

andringer i AllhingetsJndrelning.

1787.' 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Allhingsbogernes

Trykning.

1790. 22. April. Canc. Hesol. ang. Thinglæsninger af

Skjcider, Pantebreve m. v.

— 5. Juni. Rentek. Skriv. ang. Thinglysnings-

Gebyr ved Laugthinget.

Aititmændy see Embeder, Embedsmænd.

Anflbg^ning'err see SuppHquer.

Apo<liek» see Medicinalvæsenet.

Arv ogr Skifte.

1785. 29. April. For. ang. Executores Teslamenti.

— 26, August. Plak. ang. Adskilligt til Skifternes

hastigere Tilendebringelse i

Kjobenhavn.

1780. 25. Marts. Renlek. Skriv, ang. Salg af en Jord

som res nullius.

— 29. April. Gane. Skriv. ang. Arvedeling efter

reciprok Testamente.

1787. 28. April. Canc. Skriv. ang. Gebyrer for visse

Bevillinger.
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1700. 12. Febr.

26. Maris.

1791. 7. Mai.

21. Mai.

1788. 6. April. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

Skiftedesiunalioner fra Svssel-

mændene i Island.

— 16. Au|iust. Canc. Skriv. ans;. Skiftevæsenet.

1789. 23. Januar. Canc. Plak. ang. Indsendelse af Gjen-

parter af Documenter, der ind-

sendes lil Confirmation.

— 31 . Oktbr. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

Designationer over de geisllige

Skifter.

For. om Skifleforvallningens bedre
Indretning i Danmark.

Plak. ang. Fordringers Anmeldelse
for Skifteretterne.

Canc. Skriv. ang. Sportlers og Skifte-

Salariers Beregning i Island.

Canc. Skriv. ang. Skifter efter Læger
og Apolhekere.

Astronomiske Indretnlng^er, ,s€e Observationer.

Auctioner« jevnf. Bispestolene*

1790. 13. Febr. Rentek. Circ. ang. Amtmændenes
Approbation paa Auctionsbud.

Bevilling^er*

1784. 19. Marts. Privilegium for C. U. D. Eggers paa
Udgivelsen af en Beskrivelse
over Island.

17H5. 15. Juli. Bevilling til Indsamling af en almin-

delig Collect til "Understdttelse

for Nodlidende i Island.

1787. 28. April. Canc. Skriv. ang. Gebyrer for visse

Bevillinger.

— 22. Juni. Bevilling for det islandske Literatur-

Selskab at fore Navn af konge-
ligt.

Biskopper, see Bispestolene, Geit>tligheden.

Bispestolene, jevnf, Commissioner, Skolevæsenet.

1784. 28. Febr. Canc. Skriv, ang Undersliittelse til

Ilolum Bispestol.

1785. lo. April. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. M). April

og Rentek. Skriv. s. D.) ang.

Bispestolens og Skolens Forflyt-

telse fra Skalholt til Reykjavik.
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1785. 27, April.

— 29. April.

29. April.

30. April.

10. Mai.

10. Mai.

14. Mai,

1786. 9. Juni.

1787. 29. Maris.

— 7. April.

— 16. Mai.

1788. 17. Mai.

21. Mai.

31. Mai

- 31. Mai.

S. Juni.

3. Juni.

Renlek. Plakat aog. Condilionerne
for Salget af Skalholts Bispe-

stols Jordegods (med Jordebog
over Godset).

Hentek. Instruction for Commissarius
ved Sali^et af Skalholts Bispe-

stols Jordegods,

Reskr, ang. Bispestolens og Skolens
Forflyttelse fra Skalholl til Rey-

kjavik.

Rentek. Circ. ang. de Skalholtske

Godricrs Salg, Folketabeller m.v.
Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

ved de SkalhoKske Godsers
Salg.

Rentek. Skriv. ang. de hidtilværende

SkalhoKske Intrader.

Rentek. Skriv. ang. Berigtigelser i

Jordebogen over de Skalholtske

Godser.

Reskr. ang. Skalholt Bispestols In-

ventarii-Qvilder.

Rentek. Skriv. ang. Forpagtning af

Skalholt Bispestols Tiender.

Gane. Skriv. ang. Holum Bispestols

Forfatning.

Kgl. Resol. ang. Udfærdigelse af

Skj()der for det bortsolgte Skal-

holtske Jordegods.

Gane. Skriv, ang Gjenindsættelse af

Qvilderne paa Holum Bispestols

Godser.

Kgl. Resol. ang. L6n for Commis-
sarius ved de Skalholtske God-
sers Salg.

Rentek. Plak. ang. nogle Berigtigel-

ser i Jordebogen over Skalholt

Bispestols Godser.

Rentek. Skriv. ang. yderligere For-

holdsregler ved Salgel af de

Skalholtske Godser (S. 535,

Anm, 2),

Renlek. Skriv, (til Stiftamtmanden)

ang. samme (sammest.).

Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Landskylden paa Bispestolens

Gods i Grindavik.
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1789. 1. Mai. Åaordn. ang. Holum Bispestols og
Skoles Bestyrelse m. v.

— 2. Mai. Gane. Skriv. ang. Understoltelse til

Holum Bispestol.

— 7. August. Reskr. ang. Bogtrykkeriet paa Hrapps-

ey (Afgift til Skalholts Bispestol).

1790. 3. April. Gane. Skriv. ang. Holum Bispestols

Inventarium.

17. Juni. Gane. Skriv. ang. Holum Bispestols

Bestyrelse.

1791. 14. Januar. Kgl. Resol. ang. Inddragelse og Be-

sparelse af nogle til Island be-

stemte Summer (til Holum Bi-

spestol).

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Gratification til

Gommissarius ved de Skaiholt-

ske Godsers Salg.

— 9. Septbr. Anordning om Holum Bispestols og
Skoles Bestyrelse m. v.

— 9. Septbr. Reskr. ang. Bestyrelsen af Holum
Bispestol og Skole.

BranAvæseny see Kjbbstaeder.

Broer fBroen paa Jokulsa), see Veivæsenet.

B^l^er, Bog-iryhUeriey Bibliotheh m. v«,

jevnf* Literatur.

1784. 19. Maris. Privilegium for G. U. D. Eggers paa
Udgivelsen af en Beskrivelse

over Island.

1785. 26. Januar. Kgl. Resol. ang. Resultaterne afUn-
derscigeisen af Vulkan-Udbrud-
det i Skaptafells Syssel.

— 23. Marts. Kgl. Resol, ang Udgivelsen af Mohrs
islandske Naturhistorie.

— 10. Decbr. Gane. Skriv. ang. Hrappscie Bog-

trykkerie.

1780. 10. Febr. Reskr. ang. Indforelse i Skolerne af

Stephensens Lærebog i Regning.

1787. 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Allhingsbcigernes

Trykning.

1788. 13. Septbr, Gane. Skriv. ang. Bogers Anskaffelse

til Skolens Bibliothek.

1789. 14. Marts. Gane. Skriv. ang. Indsendelse af

trykte Skrifter til det kongelige

Bibliothek.
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1789. 7. August. Reskr. angaaende Bogtrykkeriet paa

Hrappsey.

1790. 1. Mai. Canc. Skriv, ang. Forhandling af det

holumske Bogtrykkenes Forlags-

skrifler.

1791 . 19. Maris. Cauc, Skriv. ang. Forhandling af

Skrifter fra Bogtrykkeriet paa
Holum.

Cltlnirffery see Medicinalvæsenet.

Collect,

1784. 7. April. Reskr. ang. Fordeling af en Gollect

lii Geistligheden i Holum Stift,

1785. 18. Januar. Rentek. Skriv, ang. en Gollects Ind-

samling for [siand.

— 9. Febr. Kgl. Resol. ang. Indsamling af

en Goiiect til UndersloUelse for

Island.

— 15. .luii. Bevilling lii Indsamling af en almin-

delie; Gollect til Understottelse

for Nddlidende i Island.

1781). 29. Marts. Kgl. Resol. ang. Rentebetalingen af

den islandske Gollect.

— 3. Juni. Rentek. Skriv. ang. Understottelse

til Skalholts Stifts Geistiighed.

— 3. Juni. Rentek, Skriv. ang. Understottelse

af Goliecten til nogle Egne i

Island.

1787. 13. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 2(). Juni)

ang. Gollectens Anvendelse til

Jndkjcib af Qvægbesætning paa
Jordegodset.

1789. 7. Marts. Canc. Skriv. ang. Goliecten til Is-

lands Geistiighed.

Collegierne.

17M4. 14. April. Gabinets-Ordre (Gane. Skriv. 17.

April) ang. del hidtilværende

Gabinets Ophævelse.
— 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af et

nyt Finants-Gollegium ni. v.

— 18. Juni. Gane. Plak. ang. Oprettelsen af et

nyt Finants-Gollegium m. v.

2. Juni. Reskr. (Gane. Skriv. 19. Juni) ang.

Finanls-Gollegiets Ressort m. v.

(S. 9() Anm.).
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1791. 29. Oklbr. Canc. Circ. ang. Ophævelsen af

General - Kirke- Inspeclions - Gol-

legium,

CommUsioner.

1785. 2. Febr. Kgl. Resol. ang. Nedsættelse af en

Commission om Islands almin-

delige Væsen.
16. Febr. GQmmissorium ang. Undersøgelse af

Islands almindeliue Væsen.
1787. 17. Januar. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af den

islandske Handels- Realisations-

Commission.

Conflrmatlon« .see Geistligheden.

Convumtiony Coasumtlonsfrihed« see Skatter.

Conventionery see Traktater.

Creditvæsenet, see Handel og Skibsfart, Pengeveesenet,

-

Criminalvæsenety
jevnf. Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne, Tugthuset.

!78(). 24. Marts. Flak. ang. Straf for Indbrud og
Tyverie.

— 11. August, Reskr. ang. Straf for Tyvene, be-
gaaet af Drenge.

— 1. Septbr, Reskr, ang. Straf for Tiendesvig i

Island.

1787. 16. Febr. Reskr. ang. OpreisningerpaaDomme,
samt Værnething i Delinquent-

og Justits-Sager.

1788. 10. Mai. Canc. Skriv. ang. Delinquenters
Transport og Omkostninger.

— 31, Mai. Canc. Skriv. ang. Forholdet imellem

Landfogdens og Sysselmandens
Embeder (Forhbr i Dehnquenl-

Sager).

1789. 20. Febr. For. ang. Straffe for Tyve og Hælere.

— 17. April. Reskr. (lil Stiftbefalingsmanden og

Amtmændene i Island) ang. De-

linquenters Transport fra Island.

— 24. April. Reskr. (til Stiftbefalingsmændene i

Danmark og Norge) ang. Samme.
— 25. April. Canc. Skriv. ang. Indberetninger lil
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Amtet om criminelie Sagers

Ånlæg.
1789. 12. Juni. Instruction for Sysselmanden i Bar^

dastrands Syssel.

1790. 15. Januar. Gane. Plak. ang. Hendommelse i

Børnehuset.

— 5. Febr. Beskr. ang. Fangers Bevogtning.

— 8. Mai. Canc. Skriv, at criminelie Domme
ikke skulle fornyes.

— 18. Juni, Kgl. Besol. ang. Bestemmelser med
Hensyn til Slavers og Tugthus-

fangers Losladelse.

1791. 28. Mai. Canc. Skriv, ang. at Straf for sim-

pelt Tyverie ikke medforer
Ærens Tab.

— 21. Oktbr, For. ang. Henrettelser med Oxe.

Delinquenter, see Criminalvæsenet.

Emlieder, C^mliedmnænd m. v.,

jevnf. Bispestolene, Enkekasse, Geistligheden, Handel,

Instructioner, Suppliquer,

1785. 27. April. Kgl. Besol. (Bentek. Skriv. 30. April

og 11. Juni) ang. Stiftamtmands-

Embedet i Island.

— 3. Juni. Beskr. ang. Circulair- Breves Befor-

dring.

— 30. Septbr. Plak. ang. Memorialer og deres Paa-

tegning.

178f). 13. Mai. Canc. Skriv. ang. Sportler for Sys-

selmændenes Justering af Maal,

m. m.
— 17. Juni. Bentek. Skriv. ang. Amts -Segl for

Nord- og (ister-Amtet (S. 268
Anm.).

— 28. Juni. Kgl. Besol. [Bentek. Skriv. 22. Juni)

ang. Amtmændenes Bemyndi-
gelse til at mulktere (civile) Em-
bedsmænd.

— 9, August. Kgl. Resol (Renlek. Skriv. 15. Aug.)

ang. Gage-Afdrags Henlæggeise

til Tugthuset.

— 9. August. Kgl. Resol. (Bentek Skriv. 15. Aug.)

ang. Combination af Myra og

Hnappadals Sysseler,
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1780. 18. August. Kgl, Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel i Is-

land (§ 19, 20).

— IH. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

(§ 21).

I7H7. 2. Mai. ^ Kgl. Resoi. ang. Opforelse af en

Amtmands- Bolig for Nord- og

- Osler-Amtel.
— II. Mai. Reskr. ang. nærmere Bestemmelse

af Stihbefalingsmandens Golla-

lions-Myndighed i Island.

— i"). Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. Juni)

ang. Oprettelse af Vester-Amtet

i Island.

— 13. Juni. For. ana. den islandske Handel og

SkilDsfarl (11, 11. 13.22; III, 1).

— 13. Juni. Rentek. Plak. ang. Forbud mod
Handel med Bræudeviin og To-

bak m. V.

— 13. Juni. .
Kgl. Resol. ang. Taarnpenges Er-

læs2else for en Amtmands Be-

stalling.

— 10. Juni. Gane. Skriv. ang. Amtmændenes Til-

syn med Kjbbstæderne i Island.

— 21. Septbr. Instruction for Landphysikus i Island.

— 13. Oktbr. Gane. Gire. atig. Indsendelse af Er-

klæringer paa Suppliquer m. v.

1788. 5. April. Gane. Skriv. ang. Sysselmændenes
Pligt at oplage almindelige

Thingsvidner uden Betaling.

— 5. April. Rentek. Skriv. ang. fri Jordbrug for

Sysselmanden paa Vestmann-
Oerne.

— 30. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 0. Mai)

ang. Lon for Sysselmanden paa
Vestmannoerne.

— 31. Mai. Gane. Skriv. ang. Forholdet imellem

Landfogdens og Sysselmandens

Embeder.
— 11. Juni. Sportel - Reglement for Rettens og

andre publique Beljente i Norge.
— 20. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 21). Au-

gust) ang. Handels-Douceurer og

Fraglfrihed forEmbedsmændene
i Island.
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1789. 12. Juni. Instruction for Sysselmanden i Bar-

dastrands Syssel.

1790. 27, Marts. Rentek. Skriv. ans. Udarbejdelse af

en Instrux for Sysselmændene
i Island.

— 4. Juni. Reskr. ang. Embedsmænds o. £1.

Offer lil Præsterne i Island.

— 12. Juni. Rentek. Skriv, til Landfogden, ang.

hans Embedsforhold lil Amt-
mændene.

— 10. Decbr. For. ang. kongelige Betjenters Hæf-
telse for Gjeld.

1791. 19. Januar. Kgl. Resol. ang. Ldn for conslituerede

Embedsmænd.
— 29. Januar. Rentek, Skriv. ang. Fremgangsmaa-

den mod Sysselmænd, som ere

Amtets Ordre overhcirige.

— 7. Mai. Gane. Skriv. ang. Sporliers og Skifte-

Salariers Beregning i Island.

— 11. Juni. Rentek. Skriv, ang. Stiftamtmænde-

nes og Amtmændenes Embeds-
forhold m. v.

— 11, Juni. Rentek. Gire. lil Landf. og Sysselmænd.
ang. Indsendeiseaf deres aarligo

Beretninger til Stiftamtef.

_
1

Enkekasse, jevnf. Embeder, Embedsmænd, Pensioner.

1785. 25. Pebr. Plak. ang. Bestemmelse af Indskud
i den almindelige Enkekasse.

1788, 4. August. For. ang. Embedsmænds Indskud i

den almindelige Enkekasse.

, 7. Novbr. For. ang. Erstatning for Enkemænd
for Indskud i Enkekassen.

f^alirikTæsen, jevnf. Manufakturer, Tugthuset.

1784. 1. Juni. Instruction for Fabrikmesteren ved

Reykjavik Fabrik i Island.

— 1. Scplbr. Kgl. Resol. ang. den endelige Af-

gjorelse af de lil de nye Ind-

retninger i Island bevilgede For-

skud. ,

1785. 23. Juli. Renlek, Skriv. ang. Antagelsen

Elever ved Fabriken i Reykjavik.

1780. 18. August. Kgl, Resol. ang. Ophævelsen af den

kongelige Monopolhandel i

land (§ 32).
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1786. 18. August. Plak. ang, den kongelige Monopol-
handels Ophævelse paa Island

(Isl. Text § 29).

*— 22. Decbr. Reskr. ang. nogle Foranslallninger

ved Porcellains Fabrikken i Kjo-

benhavn.
1790. 7. April. Kgl. Resol. (Reniek. Skriv. 13. April)

ang. Understeitelse til Indret-

ningen af Farverie og Valke-

mc>lle paa Nordlandet i Island.

falbe, Falkefanffs«.

1785. 23. Febr. Kgl. Resoi ang. Falkenes Transport
fra Island.

— 23. Marts. Kgl. Resol. (Reniek. Skriv, 16. April)

ang. ForhOielse af Prisen for de

i Island fangede Falke.

1787. -i. Febr, Reniek. Skriv. ang. Falkefængeres

AnScOttclse.

1 788. 23. April. Kgl. Resol. (Kentek. Skriv. 3. Mai)

ane;. Forhciielse af Prisen paa

Falke.

V^attiifvætiBn, jevnf. Hospitaler, Politievæsenet, Tiende,

1784. 10. Marts. Reskr, ang. Udstedelse af Passer til

Betlere m. v.

— 22. Marfs. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 3. April)

ang. Tiende Godlgjdrelse i Gull--

bringa Syssel og Mosfellssveit.

— 24. April. Canc. Skriv. ang. Fattig- Tiendens

Erlæggelse af nogle Jorder i

i Myra Syssel.

1785. 30 April. Rentek. Gire. ang. de Skalholtske

Godsers Salg. Folketabeller m. v.

(Nr. 4 : ang. Faltigvæsenets Til-

siand).

— 3. Juni. Reskr. ang. Girculair- Breves Befor-

dring (Mulklertil Fattigkasserne),

nsti. 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den

kgl. Monopolhandel paa Island

m. V.
(§ 18).

— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

(§ 22).

1787. 13. Juni. Rentek. Plak. ang. Forbud mod Han-

del med Brændeviin og Tobak
m. v. (Mulkt til Fattige).

40*
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1789. 12. Juni.

— 11. Juli.

II. Juli.

Instruction for Sysselmanden i Bar-

daslrands Syssel.

Canc. Skriv, ang. Indretningen af

Protokoller for Reppernes Fat-

tigvæsen.

Canc, Skriv. ang. Smaa- Tienden i

Gufudals Rep.

ff^iakerie, jevnf. Handel og Skibsfart.

1784. 19. April. Kgl. Resol. (Renlek. Skriv, 20. April)

ang. Foranstaltninger lil Land-
væsencis og Fiskeriets Fremme
i Island.

— 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. nogle Foranstalt-

ninger til Oeconomiens Fremme
(i Snæf. Syssel).

— 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Næringsveienes
Tiisland i Nord- og Osler-Amlet.

1781). 15. Febr. Kgl. Resol. ang. Tilladelse lil Fiskerie

og Fiskevirkning i Island.

— 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Præmier og andre
Foranstaltninger i Island.

8. April. Rentek. Skriv. ang. Anlæggelse af

en Landings-Plads paa en Kongs-
jords Grund.

— 3. Juni. Rentek. Skriv. ang. Forpagtning af

Laxefiskeriet i Ellifeaå.

— 18, August. Kgl. Resol, ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa
Island (§ 1, II).

— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-
handels Ophævelse paa Island

(§ 5).

1787. 24. Januar. KgL Resol. ang. Præmier for Fiske-

fangst under Island.

— (). Juni. Plak. ang. Opmuntringer for Fiskerie

under Island.

, — \^. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (I, 19; II, 5. (). 7. 8.

9; III, I 2 4. 5).

— . 13. Juni. Kgl. Resol ang. Udgivelsen af Love

om den islandske Handel og

Skibsfart (§ 3).

— 8. August. Plak. (paa Tydsk) ang. Opmuntrin-

ger til Udrustninger af Fiskér-

skibe til Island.
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178P. 31. Januar. Canc. Skriv. ang. Reise- Passe for

de fra Island tilbagekommende
Fiskere.

— 15. Juli. Kgl. Resol. ang Tilsagn om Præmier
for Ræve- og Sælhundefangsl

(samt Raadebygning til Fiskerie)

m. V.

17Q0. 24. August. Rentek. Skriv. ang. Privilegier for

Skippere paa de Skibe, der ud-

redes paa Fiskerie under Island.

1791. 30. April. General-Land-Oecon. og Commerce-
Coilegii Plak. ang. Bestemmelser
om Beviislighederne til Erhol-

delse af Fiskepræmier.

Forstrandsret; jev7if. Vrag, Vragret.

1787. 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opgivelse af

Strandrettighed til Skalholts

Kirke.

F^orpag^tning-er, see Jordegods-Administration,

V^orsvarsvæsen.

I7H(>. IK, August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa
Island ,m. v. (§ 14).

li^eeste-Worliold, see Jordegods-Administr,, Landbovæsenet.

OeUtligUedeii^ jevnf. Bispestolene, Kirker, Tiende.

1784. 14. Febr. Canc. Skriv. ang. aarlig Pension af

Postkassen til fattige Præste-

Enkcr i Island.

— 22. Marts. Kgl, Resol. ang. Tiende-GodlgjOrelse

i Gulibringa Syssel og Mosfells-

sveit.

— 7. April. Heskr. ang. Fordeling af en Collect

til Geistligheden i Holum Stift.

— 24; April. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse af

en ny Kirke-Psalme- og Alterbog.

— 15. Mai. Canc. Skriv. ang. Understbltelse til

de jordbrandlidte Geistlige i

Skalholts Stift.

~ 22. Mai. Gane. Skriv. ang. VillingahoU Kirkes

og Præstegaards Forflyttelse.
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1784. 5. Juni. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

mod Landskvlders Nedsættelse
paa Jordegods.

— 11. Juni. Reskr ang. Degnepenge ved Hospi-
talet paa Gufunes.

— 11. Septbr. Canc Skriv. ang. Udarbeidelse og
Indsendelse af statistiske Tabel-
ler, med Hensyn lil Befolknings-

forholdene i Island.

1785. 29. Januar. Canc. Skriv. ang. Afgifternes Eva-
lualion paa de geistlige Godser.

— 13. Mai. Kgl. Resol. ang. aarlige Pensioner
af Postkassen til Præste-Enker
i Island.

178t>. 18. Marts. Canc. Skriv. ang. Provstens Visitats-

icin af Kirken paa Vestmann-
6erne.

— 2t). April. Kgl. Resol. ang. Fisketienden paa
Vestmannderne.

— 3. Juni. Rentek. Skriv. ang. Understottelse

til Skalholts Stifts Geisllighed.

— 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Geisllighedens

Portofrihed.

— 17. Juni. Renlek. Skriv. ang. Postvæsenets
Indretning i Island (§ 11).

— 29. Juli. Canc. Skriv. ang. Sager om Hellig-

brode paa Island.

— 19, August. Canc. Skriv. ang. Præstens Salair af

Bessaslad Kirke.

7. Oktbr. Canc. Circ. ang. Kirkebcinnen.

1787. 20. Januar. Canc. Skriv. ang. Nedsættelse af

Qvilde-Antallel ved Kaldet Fells-

muli.

— 31. Marts. Canc. Skriv. ang. Præsidiet i Synodal-

Retten.

— 25. April. Kgl. Resol. ang. Henlæggelse af det

saakaldle Hengigoz til Sandfell

Præsiekald.

— 11. Mai. Reskr. ang. nærmere Bestemmelse

af Stiftbefalingsmandens Colla-

lions-Myndighed i Island.

— 20. Mai. Canc. Skriv, ang, Helligdags-Anord-

ningernes Overholdelse.

— 13. Juni. Renlek. Plak. ang. Forbud mod Han-

del med Brændeviin og Tobak,

m. V.
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1787. 26. Juni. Rentek. Skriv. aijg. Jordebogen over

de kgl. Go'tlser i Skaplafells

Syssel m. v. (Qvildeleier lil Præ-
sien til Thykkebæ Kloster).

— 18. August. Rentek. Skriv. ang. Overdragelse af

Gaarden Bjarnanes til Benefi-

cium.

— 18. August. Rentek. Skriv. ang. Overdragelse af

Gaarden Stad i Grindavik til

Beneficium (S. 491, Anm. 1).

1788. 12. Januar. Gane. Skriv. ang. Præstekaldenes Be-

sættelse i Island.

— 7. Marts. Reskr. ang. Executioner af Domme
for Helligbrode.

— 28. Mai. Kgl. ResoL (Rentek. Skriv. 3. Juni)

ang. Udlæs af Gaarden Asar i

Skaptafells Syssel til Beneficium.

1789. 7. Marts. Gane. Skriv. ang. Collecten til Is-

lands' Geisliiahed.

— 25. April. Gane. Skriv, (lil Biskopperne) ang.

, Indsendelse af Tabeller over

Gonfirmcrede, Fodte og Dode.

— 10. Juli. Reskr. ang. Forhciielse "af Bispe-En-

kernes Pension.

— 24. Juli. For. ang. Foranstaltninger lil Ved-
ligeholdelse af de geisllige God-
ser og Inventarier i Island.

— 14. August. Reskr. ang. Biskoppers fremtidige

Ordination i Island.

25. August. Rentek. Skriv. ang. KjObet af Isa-

fjord Kjobstæds Grund (af Eyri

Præstekald).

— 31. Oklbr. Gane. Skriv. ang. Indsendelse af Desig-

nationer over de geistlige Skifter.

25. Novbr. Kgl. Resol. ang. Ordinations-Omkost-

ninger til Bisperne i Island.

179(1. 27. Marts. Rentek. Skriv. ang. Nedsættelsen af

den paa Præstegaarden Stad i

Grindavig hvilende Servitus.

— 8. Mai. Gane. Skriv. ang. Overdragelse af

Gaarden Sloravellir til Benefi-

cium.

— 4. Juni. Reskr, ang. Embedsmænds o. fl.

Offer lil Præstorne i Island.

2. Juli. y Reskr. ang. Ungdommens Underviis-

ning og Opdragelse i Skalholls

Stift.

>
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1790. 2. Juli. Reskr. ang. Mulkt for Antagelse af

Born til Confirmatiou, som ikke

kunde læse i Bog.

1791. 29. Oktbr. Canc. Circ. ang. Ophævelsen af Ge-

neral- Kirke - inspections- Golle-

gium.
— 2. Decbr. Reskr. ang. Præslekaldenes Bortgi-

veise paa Island (bestemmer til-

lige Enke-Pensionen i Reykjavik

Domkirkes Kald).

OJaftold, see Skatter og Afgifter.

(jyelds-Siag^er, see Handel og Skibsfart, Retterne.

Haandværker, jevnj. Manufakturer.

1786. !K. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa
Island m. v. (§ II ).

— 18, August. Flak ang. den kongelige Monopol-
handels Ophævelse paa Island

(§
!<•')•

— 17, Novbr, Anordning ans;. Kjdbstæderne paa
Island (§ l2. 1.3. 14).

1787. 21. April. Renlek. Skriv, ang Haandværkeres
Nedsættelse i Kj5bstæderne i

Island.
I— 12. Mai, Henlek. Skriv. ang. Pasvæsenet i

Island.

— 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og
Skibsfart (III, 11),

Handel os iSkiltsfart,

jevnfn Commissioner, Fiskerie, Kjohstæder, Lodsvæscnet, Maal

og Vægt, Moilevæsenet, Sopasser, Vulkaner,

17K4. 31. Januar. Rentek. Skriv. ang. jordbrugende
llandelsbeljenters Skattepligt.

9. Febr. Kg). Hesol. (Rentek. Skriv. 14. Febr.)

ang. Besiddelseslagelsen af Nyoe.
— 19. April. Kgl. Resol. ane;. Tilforsel af fremmed

Rug til Island.

1785. 15. Januar. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

statistiske Oplysninger vedkom-
mende Islands Handel m. v.

9. Febr. Kgi. Resol. ang. Tilfbrsel af Tdmmer
til Island.
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1785. 5. Marts. Renlek. Circul. ang. Tilforselen af

forskjellige Varesorter lil Landet.— 10. Mai. Rentek. Circul. ang Omkostninger i

Gjelds-Sager ved Handelen.
— 15. Juni. Kgl. Resol. (Renlek. Skriv. 18. Juni)

ang. Forhoielse af Taxtprisen

paa nogle islandske Varer.
— 15.' Juni. Kgl. Resol ang. Tilskud lil den is-

landske og færoeske Handel.
— 22. Juni. Kgl. Resol. ang. adskillige Foranstalt-

ninger i Island, Præmier m. v.

1785. 12. April. For. ang. Afgifterne af Tobak i Dan-

mark.
— 19. April. Plak. ang, Provideringens Indskrænk-

ning for Island i den fcilgende

Tid.

— 13. Juni. Renlek. Skriv. ang. Passer til Uden-
landsreiser fra Island.

— 18. Aug. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 22. Aug.)

ang. Ophævelsen af den kgl.

Monopolhandel paa Island.

— 18, Aug. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island.

— 19. Aug. Rentek. Skriv. ang. Porlo af Hande-

lens Breve i Island.

— 17. Noybr. Anordning ang. Kjobslæderne paa
Island.

1787, 17. Januar. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af den
islandske Handels - Realisalioos-

Commission.
— 16. Marts. For. for Herlugdommerne m. v. ang.

de islandske Kjobslæders Pri-

vilegier.

— 29. Marts. Rentek. Skriv. ang. Taxt-Tarif for den
kul. Handel i Island.

— 18. April. Kgl. Resol, ang. Taxt-Tarif for den

kgl. Handel paa Island.

— «13. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart.

I.'5. Juni. Rentek. Plak. ang. Forbud mod Han-
del med Brændeviin og Tobak,

m. V.

- * 13. Juni. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af Love
om den islandske Handel og

Skibsfart m. v.

I<). Juni. Gane, Skriv. ang. Amtmændenes Til-

syn med Kjdbstæderne i Island.

J
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1787. 3. Aug.
— 18. Aug.

1788. 29. Marts

— 23. April.

— fl6. Juli.

20. Aug.

— 13. Seplbr.

1789. 17. Febr.

3. Marts.

20. Marts.

— 6. Juni

12. Juni

— 13. Juni

9 13. Juni.

17. Juni.

1790. 15. Mai.

22. Mai.

^12. Juni

For. ang. Salg og Kjob afHestehaar.

Rentek. Skriv, ang, Handels-Restan-

cer. Postkasse, m. v.

Rentek. Skriv. ang. Skibsrhedernes
Eedsaflæggeise til Erholdelse af

islandsk Sopas.

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 10. Mai)

ang. Benyttelsen af Havne, For-

tOinings Redskaber o. s. v. ved
Handelsstederné i Island.

Kgl. Resol. ang. Frihed for Vinter-

havnepenge i Khavn for Skibe

til og fra Island.

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. Aug.)

ang. Handeis-Douceurer og Fragt-

frihed for Embedsmændene i

Island.

Gane. Skriv. ang. Forelæsninger 'i

Mathematik og Navigation.

Rentek. Skriv, ang. Foranstaltninger

med Hensyn til Befordring af

Regjeringens Breve til Island.

Rentek. Skriv. ang. Kjobmænds Fri-

tagelse for at tage Amtspas.
Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 10. Mai)

ang. Præmier for Bygning af

Huse og Skibe i Island.

Rentek. Skriv. ang. Beregning af Fragt

med Post- og Falkeskibene.

Instruction for Sysselmanden i Barda-

strands Syssel.

Rentek Skriv. ane. Benyttelsen af

Fortoinings-Redskaber paa Hav-

nene i Island.

Rentek. Gire. ang. de aarlige Indbe-

retninger om Handelen.

Kgl. Resol. ang. Foring for Studenter

og Disciple fra Island.

Rentek. Skriv. ang. Opforelse af So-

mærker paa visse Steder i Ve-

Ster-Amtet.

Rentek. Skriv. ang. Forandring i Post-

skibets Toure til Island.

Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

mod Uordener af fremmede

Skibe.

•
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1T90. •'23. Oklbr. General-Toldk,-Circ. ani;. Frihed for

Slave-, Laste- og Rancons-Penge
i den islandske Farl.

1791. 2(). Febr. Rentek. Skriv. ang. Forebyggelse af

Bonders Handel.
— 19, Marts. Rentek. Skriv. ang. Authorisation af

Conlrabdger.
— 12. April. Rentek, Skriv. ang. Forbud imod

Handels-Anlæg paa Valnsnesved
Ytri-Njar&vik.

— 15. Juni. Kgl. Resol. ang. Inddrivelse af den
kgl. Handels Tilgodehavende hos

Embedsmændene i Island.

— 2. Juli. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

mod Brændeviins Misbrug i Is-

land.

— 13. Juli. Kgl. Resol. ang. Consumlions-Godt-
gjbrelse af Brændeviin, som ud-

fores til Island.

— 22. Seplbr. Rentek. Skriv. ang. Forebyggelse af

uberettiget Mandel.

— 22. Septbr. Renlek. Skriv. ang. Forbud mod Han-
dels-Anlæg paa Vatnsnes ved
Ytri-Njarbvik.

— 21. Oktbr. For. ang. Tilladelse til at bruge Vægt
i Kornhandelen.

Uoer, S€€ Løsagtighed.

Hospitaler.

1784. 21. Febr. Rentek. Skriv. ang. Dagslaatler fra

Nes lil Gufunes Hospital.

— 11. Juni. Reskr. ang. Degnepenge ved Hospi-

talet paa Gufunes.

1786. 13. Juni. Rentek. Skriv. ang. Forstanderskabet

for Gufunes Hospital.

1787. 13. Juni. Rentek. Plak. ang. Forbud mod Han-

del med Brændeviin og Tobak

Ml. V. (Mulkt til Hospitalerne),

— 21. Septbr. Instruction for Landphysikus i Island

(§ 14. 15. 16).

1791. 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Guldbringe Sys-

sels Andeel i Hospitalet paa

Kaldadarnæs.
— 21. Mai. Renlek. Skriv ang. Udredelse afSmor-

leier in natura (til Gufunes Hos-

pital).

H
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Howrie«
jevvf* Bispestolene, Geistligheden, Jordegods- Administration,

Landbovæsenet.

1784. 21. Febr. Rentek. Skriv. ang. Dagslaatter fra

Nes til Gufunes Hospital.

1785. 27. April.^ Rentek. Plak. ang. Conditionerne for

Salgel af SkalhoUs Bispestols

y-f Jordegods (III,

1787. 18. August. Rentek. Circ. ang. Indberetninger

om Jordegodsets Tilstand m. v.i

1789. 11. Juli. Canc. Skriv. ang. Hoveriefrihed for

Conrectors Avlsgaard ved Ho-

lum Skole.

1790. 13. Febr. Rentek. Skriv. ang. Hoveriepligt paa
Bjarnanes og de derunder lig-

gende Godser.

Hvalfangst.

1784. 13. Oktbr. Plak. ang. Opmuntringer til Hval- og
Robbefangst (S. 431 Anm.).

1787. 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (I, 18; III. 3).

Indretaingrcrne i Island, .see Fabrikvæsen.

Instruciioner.

1784. 1. Juni. Instruction for Fabrikmesteren ved
Reykjaviks Fabrik i Island.

1785. 29. April. Rentek. Instruction for Commissarius
ved Salget af Skalbolts Bispe-

stols Joi'degods.

178(). -5. Januar. Instruction for Tugtmesleren i Arnar-

hols Tugthus i Island.

29. Juni. Rentek. Inslruclion for Thoroddi som
oeconomisk Veileder i Nord- og

Oster-Amlet i Island.

1787. 21. Septbr. Instruction for Landphysikus ilsland.

1789. 12. Juni. Inslruction for Sysselmanden i Barda-

strands Syssel.

1790. 27. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udarbeideise af

en Instrux for Sysselmætidene

i Island.

Inventarium y Inventarii-avilder, see Bispestolene,

Geistligheden, Jordegods-Administration, Kirker,
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Jagrten, jevnf. Falke, Falkefangst.

15. Mai.

?81

1787, 18. April.

— (i. Juni.

— 21. Juli.

1789. 15. Juli.

1790. 19. Mai.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Harer til Island.

Kgl. Resol. ang. OverfOrsel af Rens-
dyr til Island.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Rensdyr lil Island (S. 395, Anin.).

Ganc; Skriv. ang. Fastsættelsen af

Mulkter for at skyde Rensdyr.

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Aug.)

ang. Tilsagn om Præmier for

Ræve- og Sælhundefangst, m. v.

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 5. Juni)

ang. Til adelse til at fange og

skyde Rensdyr i Island.

JTordbraud, see' Vulkaner.

Jordebogs, jevnf. Bispestolene, Landbovæsenet.

1785. 25. Mai. Kgl. Resol. ang. Honorar for Udar-
beidelsen af Tillæg til den is-

landske Jordebog.

1787. 2<i. Juni. Rentek.' Skriv. ang. Jordebogen over

de kongelige Godser i Skapta-

fells Syssel, m. v.

JordeliOSS-lia'Ssen^ see Regnskabsvæsenet.

Jordegrods-itdminisrationy

jevnf. Landbovæsenet, Skatter og Afgifter.

1784. 20. Marts. Rentek. Skriv. ang. Skyldsætningen

paa Godserne i Skaptafells Syss.

— 13. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Overdragelse af Jor-

den Geitagil til Saudlauksdal

Kirke.

1785. 30. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Mai)

ang. Salg af Jorden Lilla -Hbfn

lil Thorchilii Legat.

1781). 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Salg af en Jord

som res nullius.

. — 8. April. Rentek. Skriv. ang. Anlæggelse af

en Landingsplads paa en Kongs-
jords Grund.

1787.* 3. Febr. Rentek. Skriv. ang. Qvitleringsboger

og Fæstebreve for Leilændinger
paa de kgl. Godser.
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4
1787. 12. Juni.

i

19. Juni.

26. Juni.

18. August.

1788.

1789.

19.

25.

April.

August

1790. 13. Januar.

10. Maris.

1791. 11. Juni.

13.

13.

Seplbr,

Seplbr.

Rentek. Skriv. ang. Termin for For-

pagtnings-Afgifters Erlæggelse,

rn. V.

Rentek. Skriv. ang. Erstatning for

bortddde Qvilder.

Rentek. Skriv. ang. Jordebogen over
de kongei. Godser i Skaptafells

Syssei m. v.

Rentek. Skriv. ang. Overdragelse af

Gaarden Bjarnanes til Benefi-

cium.

1

Bispe-Erikernes Lensjord i Skal-

holts Stift (S. ()44, Anm.).

Kgl. Resol. ang. Henlæggelse til det

synkende Fond af Kjdbesummer
for bortsolgt kgl. Jordegods (i

Norge).

Kgl. Resol. ang. samme (i Island;

S. <)o9, Anm.).

Rentek. Skriv. ang. Eiendomsretten

til Jorden Akurgerdi.

Rentek. Skriv. ang. Administrationen

af Arnarstappens Ombud.
Rentek. Skriv. ang. Udmaaling af

Reykjavik Kjobstads Grund m. v.

JordemUdre, aee Medicinalvæsenet.

JfuBtlfsvcesenet, Juttåtøkascen, see Retterne.

lilrker, jevnf. Bispestolene, Geistligheden, Tiende,

1784. 28. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 3. April)

ang. Tiende-GodtgjOrelse i Gull-

bringa Syssel og Mosfells-Sveit.

— 31. Marts. Reskr. ang. Hofs Kirkes (i Vopnafjord)

Inventariipenge.

— 24. April. Gane. Skriv. ang. Hjardarholts Kirke

og Inventarium.

— 22. Mai. Gane. Skriv. ang. Villingaholt Kirkes

og Præslegaards Forflyttelse.

— 5. Juni. Gane. Skriv. ang. Kirkernes Regn-

skaber og Visitaiser m. v.

~ 13. Oktbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 3i. Mai

1785) ang. Overdragelse af Jor-



— 30. Juni.

— 21. Juli.

— 24. August

— 2. Decbr.

1787. 27. Januar.

9. Febr.

den Geitagil til Saudlauksdal
Kirke.

1785. 21. Januar. Reskr. ang. Reduction af Invenlarii-

Qvilder paa Asum.— 12. Juli. Rentek. Skriv. ang. Regnskab for,

Hvalsnes Kirke.

— 10. Decbr. Canc. Skriv, ang Myrkå Kirkes In-

ventarii-Qvilder.

1786. 13. Januar. Reskr, ang. Odda Kirkes Inventarii-

Qvilder.

Reskr. ang. Salg af Kirkegodser
Reskr. ang. Nedlæggelse af Annex-

Kirken paa Reykjum.
Rentek. Skriv. ang. Domkirkens Byg-

ning i Reykjavik.

Canc. Skriv. ang. Almuens Pligt-

arbeide til Kirkerne.

Canc. Skriv. ang. Forrentning af Kir-

kernes Beholdninger i Skalholls

Stift.

Reskr. ang. Aflosning af Qvilder,

tilhorende Præsiekaldet Hrepp-

holar.

Canc. Skriv ang. Odde Præstekalds

Inventarium.
Kgl. Resol. ang. Domkirkens Bygning

i Reykjavik.

Rentek. Skriv*, ang. Opgivelse af

Strandrettighed tii Skalholts

Kirke.

Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Kjeb-

stads Grund og Kirkens Qvilder.

Canc. Skriv. ang. Mårstad Annex-
Kirkes Nedlæggelse.

Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Kjbb-

stads Grund og Kirkens Qvilder.

Canc. Skriv. ang. en Kirkes Bygning

ved Hjælp af Ligning paa Stif-

tels Kirker.

Canc. Skriv. ang. Erstatning af Kirke-

. Qvilder (paa Bæ i Borgarfjorden).

Gane. Skriv. ang. Forrentning af

Kirkernes Beholdninger.

Rentek, Skriv. ang. Revision af de

kongelige Kirkers Regiiskaber.

Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken

paa SteiQsholt.

24. Marts.

28. Marts.

- 12. Mai.

— (). Juni.

— 17. Novbr.

1788. 19. April.

— 20. April.

— 10. Mai.

'— 30. August.

1789. 28. April

— 10. Juli.



1789. 11. Juli. Canc. Skriv. ang. Smaa- Tienden i

Gufudals Rep.

I79(K 2. Januar. Gane. Skriv. ang. Mårstad Annex-
Kirkes Vedblivelse.

— 2. Febr. Renlek. Skriv. ang. Kjbb af Grunden
til Kjcibstaden Grundarfjord (fra

Selberg Kirke).

— 5. Febr. Reskr. ang. Henlæggelse af .Gaarden
Hofdi til Raudamels Sogn.

— 15. Mai. Rentek. Skriv. ang. Kjob af Isafjords

Kjcibstads Grund (af Kirken paa

,

Eyri).

— 21. Mai. Reskr. ang. Vedblivelse af Annex-
Kirken paa Reykjum i Olfus.

1791. IB. Juni. Gane. Skriv. ang. Fremgangsmaaden
ved at forrente Kirkernes Be-

holdninger.

— K^. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Administrationen

af Arnarstappens Ombud (Kirke-

Regnskab).
— 15. Oktbr, Gane. Skriv. ang. Reduction af de

Reykjadais Kirke i Arnæs Sys-

sel tilhorende Qvilder.

— 29. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Erstatning af Reykja-

dal Kirkes Inventarii-Qvihler.

tkJ^hMieetdBv j jevnf. Handel og Skibsfart.

\1H{\. 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den

kongelige Monopolhandel paa

Island m. v. (§ 8).

— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

(§ 12-14).
— 17. Novbr. Anordning ang. Kjobstæderne paa

Island.

I7K7. 16. Maris. Forordn, for Hertugdcimmerne m. v.

ang. de islandske Kjcibstæders

Privilegier.

— 21. April. Rentek. Skriv. ang. Haandværkeres

Nedsættelse i Kjobstæderne i

Island.

— 6. Juni. Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Kj5b-

slads Grund og Kirkens Qvilder.

~ 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (11, llj.
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1787. 13. Juni. Kgl Resol. (Bentek. Skriv. 18. Aug.)

ang. Udgivelsen af Love om
den islandske Handel og Skibs-

fart m. V. (§ 2).— .16. Juni. Gane. Skriv. ang. Amtmændenes Til-

syn rned KjSbstæderne i Island.

1788. 19. April. Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Kj5b-

stads Grund og Kirkens Qvilder.
— 26. April. Gane. Skriv. ang. Afgiftsfrihed for

Kjcibslædgrunde.

1789. 20. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 16. Mai)

ang. Præmier for Bygning af

Huse og Skibe i Island.

2. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indretning af et

Brandvæsen i Reykjavik.

— 25. August. Rentek. Skriv, ang. Kjobet af Isa-

fjord Kjobstæds Grund.
1790. 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Kjob af Grunden

til Kjobstaden Grundarfjord.
— 15. Mai. Rentek. Skriv. ang. Kjob af Isafjords

Kjdbstads Grund.
— 5. Juni. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Vægterens Lcin i Reykjavik.

1791. 13. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Udmaaling af

Reykjavik Kjobstads Grund m. v.

Rong^euy Kong'eliuset, jevnf* CoUegieme.

1784. 14. April. Gabinels-Ordre ang. del hidtilværende

Cabinets Ophævelse.
1786. 25. Maris. Rentek. Skriv. ang. Salg af en Jord

(tilfalden Kongen) som res nullius.

— 7. Oktbr. Gane. Gire. ang. Kirkebonnen.
1791. 2. Decbr. Reskr. ang. Præstckaldenes Bort-

givelse paa Island (Seltjarnarnæs

eller Reykjavik Domkirkes Kalds

Bortgivelse forbeholdes Kongen)*

Ijandliovsesenety

jevnf. Bispestolene, Hoverie, Jagten, Jordebog, Statistik.

1784. 5. Januar. Kgl. Resol. ang. Honorar for Thor-

oddis Skrift om Island.

— 16. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 26. Febr.)

ang. Straf for Forscimmelse un-
der Faaresygen.

— 19. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20, April)

ang. Foranstaltninger til Land-

y.B. ^ 60
i

\

\



r

786 Register.
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' væsenets og Fiskeriets Fremme
i Island.

1784. 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. nogle Foranstalt-

ninger til Oeconomiens Fremme.
— 22. Mai. Renlek.*Skriv. ang. adskillige Mangler

ved Jordbruget og Politievæsenet
i Island,

^ — 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

til Landbovæsenets Fremme.— 22. Mai. Rentek, Skriv. ang. Næringsveienes
Tilstand i Nord- og Oster-Amtet.

— 5. Juni. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

mod Landskylders Nedsættelse
paa Jordegods.

1785. 18. Januar. Rentek. Skriv. ang. Overforelse af

Faar til Island.— 19. Januar. Kgl. Resol. ang. Ansættelse af en
oeconomisk Veileder i Nord- og
Oster-Amlet.— 12. Marts, Rentek. Circ. ang. Indsendelse af

tabellariske Fortegnelser over
Creaturholdet i Island.

— 7. Mai. Canc. Skriv. ang. Qvilde-Indretningen

paa Jordegodset i Jsland.

^ — 22. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skrivelser 28,

Juni og 12. Juli) ang. adskillige

Foranstaltninger i Island, Præ-

^ mier m. v.— 17, Decbr. Canc. Skriv. ang. Qvildebesætningen

paa de offentlige Godser.
1786. 28. Januar. Rentek. Skriv. ang. Dæmpning af

Flyvesand i Rangarvalla Syssel.

— 22. Marts, Kgl. Resol. ang. Præmier og andre

Foranstaltninger i Island.

— ' 20. Juni. Rentek. Skriv, ang. Lovgivningen om
Jordforbedringer i Island.

— 29. Juni. Rentek. Instruction for Thoroddi som
oeconomisk Veileder i Nord- og

Oster-Amtet i Island. •

— 19. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. Aug.)

ang. Erstatning for nogle i Uaar

bortdode Inventarii-Qvilder.

1787. 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (III, 2, 6. 7. 9. 10).

— 13. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. Juni).

ang. Gollectens Anvendelse til
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Indkjcib af Qvægbesælning paa
Jordegodset.

1787, 13. Juni. Kgl. Resol. ang. Beregningen af Jord-

afgifter og Skatter.

19. Juni. Rentek. Skriv. ang. Forslag til at be-

stemme Bbndernes Kreaturhold.

19. Juni. Rentek. Skriv. ang. Erkiatning for

bortdcide Qvilder.

— 7. August. Rentek. Skriv. ang. IndfOrelse af

aarlige oeconomiske Tabeller.

— 18. August. Rentek. Gire. ang. Indberetninger

om Jordegodsets Tilsiand m. v.

1789. 30. Mai. Gane. Skriv. ang. Leieres Ansvar for

Invenlarii-Qvæg.

1790. 23. Januar. Rentek. Skriv. ang. Gjærdesætningen

i Island.

— 5. Juni. Rentek. Skriv. ang. Leilændingers

Andeel i Drivtbmmer.
— 24. August. Rentek. Sk riv. ang. Attester til Er-

holdelse af Præmie for Æder-
fugles Fredning.

1791. 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Smorleier in natura.

— 11. Juni. Rentek. Skriv. ang. Ydelser af Jorder,

der lægges (5de, m. v.

— 22. Juli. For. ang. Leilændingers Betryggelse

i deres Bygselret.

liandprangr« J^^^/' Handel og Skibsfart.

1787. 13. Juni. Rentek. Plak, ang. Forbud mod Han-
del med Brændeviin og Tobak,
m. V.

— 13, Juni. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af Love
om den islandske liandel og

Skibsfart m. v. (§ 4).

1791. 26. Febr. Rentek. Skriv. ang. Forebyggelse af

Bonders Handel.
— 22. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forebyggelse af

uberettiget Handel.

liastepengfe , see Skatter og Afgifter,

fjang-tliiniret , see Althinget.

I^effater og Stiftelser, jemf. Kirker.

1785. 30. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Mai)

ang. Salg af Jorden Litla-H5fn

til Thorchilii Legat.

60*
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1787. 13, Juni. For. ang. den islandske Handel og
Skibsfart (II, 19).

1790. 16. Oktbr. Canc. Skriv, ang. Renten af en Thor-
chilii Legat tilhorende Obligation.

lieiermaal) IjeiermaalsbOder, see Lfjsagtighed.

lilteratur, jevnf, Bdger, Bogtrykkene, Bibliothek m. v.

1787. 22. Juni. Bevilling for det islandske Literatur-

Selskab at foreNavn af kongeligt.— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Trykningen af en
Afhandling om Vaccination (S.

503, Anm. 2).

liOdsTæsenet.

Rentek. Skriv. ang. Lodsvæsenets
Indretning.

Rentek. Skriv. ang. Præmie for Lod-
ser i Island.

Rentek. Skriv. ang. Opførelse af Sci-

mærker paa visse Steder i Ve-
ster-Amtet.

1786. 20. Juni.

1788. 31. Mai.

1790. 15. MaL

IjOTgivniner*

1784. 23. Febr. Kgl. Resol. ang. Anskaffelse af juste-

ret Maal og Vægt (samt Bekjendt-

gjorelse af For. 10. Januar 1698).

"1786. 15. Juli. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse af

en Anordning for Island, om
Foranstaltninger imod Biirne-

kopperne.
— 22, August. Rentek. Skriv. ang. Bekjendtgjcirelse

af Plakaten om Handelen (S.

316, Anm ).

1787. 13. Juni. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af Love

om den islandske Handel og

Skibsfart m. v.

— 11. August. Rentek. Skriv. ang. Forholdet med
Hensyn til et Lovbuds Publica-

tion.

1789. 29. AugusL Gane. Skriv. ang. Publication af For-

ordninger om Kammer-Sager.
— 10. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Termin for Gyldig-

heden af en Forordning.

1790. 5. Juni. Rentek. Skriv, at det norske Sportel-

Reglement ikke gjelder for Is-

land (S. 687, Anm.).
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1787.

1790.

1791.

1784.

f see Medicinalvæsenet.

libsag-tigrliedy jevnf, Criminalvæsenet,

16. Febr. Reskr. ang. Nedsættelse af Leier-

maals-Boder.

13. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Adskillelse af Per-

soner formedelst Hoer og Leier-

maal.

10. Decbr. For. ang. Alimentations - Bidrag til

uægte Born.

25. Novbr. Reskr. ang. Boder for fortidlig Sam-
menleie.

TIffaal og Vægt , jevnf. Handel.

23. Febr. Kgl, Resol. ang. Anskaffelse af ju-

steret Maal og Vægt til hvert
Syssel i Island m. v.

Rentek. Gire. ang. Maal og Vægt.
Forordn, ang. Vægt og Maal påa

Island.

Gane. Skriv. ang. Sportler for Sys-

selmændenes Justering af Maal,

m. m.
For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (II, Ifi).

— 20. April,

— 18. Juni.

178r>. 13. Mai.

1787. 13. Juni.

illandslaany see Skatter og Afgifter.

1784.

1785. 28. Mai.

manufakturer,

jevnf, Fabrikvaesen, Haandværker, Tugthuset.

26. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 15. Mai)

ang. Opmuntring til Lærreders
Forarbeidelse i Island m. v.

Rentek. Skriv. ang. Indforeisen af

danske Væverstole i Island.

— 28. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opmuntringer for

Garnspinding i Island.

— 28. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udsendelse af

islandske Lærlinge i Spinding

og Vævning.
— 28. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opsendelse af

Vævere til Island.

1786. 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udsendelse af

islandske Lærlinge i Spinding

og Vævning.

1787. 13. Jum. For. ang. den islandske Handel og
Skibsfart (III, 12. 13. 14.15,16).
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1787. 13. Juni. Kgl. ResoL ang. Udgivelsen af Love
om den islandske Handel og
Skibsfart ra. v. (§ 5).

1788. 23. April. Rentek. Skriv. ang. Ophor med at

sende Lærlinge i Spinding og
Vævning til Danmark.

1790. 12. Juni. Gane. Skriv. ang. Tugthuslemmernes
Uldspinderie.

llfatrikely see Jordebog.

3Iedioinalvæseii.et, jeviif. Ho&pitaler, Folitievæsenet.

1784. 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. instrumenter til

- Landphysikatet og et af Chirurgi-

katerne i Island.

1785. 20. Juli. Kgl. Resol. ang. Brugsjord for Di-

strikts-Lægen paa Nordlandet i

Island.

1786. 20. Juni. Rentek. Skriv. ang. Inventarium ved
Landphysikatet.

— 16. Juli. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse af

en Anordning for Island, om
Foranstaltninger imod Bdrne-

kopperne.
— 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den

kongelige Monopolhandel paa
Island (§ 18).— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-
handels Ophævelse paa Island

(§ 22).

1787. 18. Mai. Plak. ang. ForsigligUeds-Regler mod
Kopper og Mæslinger i Island.

— 21. Septbr. Instruction for Landphysikus ilsland.

— 22. Septbr. Gane. Skriv, ang, Vaccinationens

Fremme i Island.

1788. 5. April. Rentek. Skriv. ang. Udbetaling af

Jordemoder-Penge.
— 3. Septbr. Kgl. Resol. ang. Trykningen af en

islandsk Lærebog for Jorde-

modre.
— 13. Septbr. Gane. Skriv. ang. Skole-Disciplernes

Adgang til fri Lægehjælp og Me-

dicamenter.

1790. 23. Oktbr. Gane. Skriv. ang. de hos Land-

physikus i Island antagne Elever

i Lægevidenskaben.
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3791. 21. Mai. Gane. Skriv. aog. Skifter efter Læger
og Apothekere.

jllemoriaier, see Suppliquer.

Iffineralier, see Instructioner, Reiser i Island, Svovel.

ItlyiitTæsenet, see Pengevæsenet.

Iflblleveesenet«

1784. 27. Marts. Rentek. Gire. ang. Præmier for Til-

hugning af Qværnstene.

1787. 6. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. Juni)

ang. Præmier for Tilhugning af

Qværnstene.

Observationer i Island , jevnf: Reiser.

1788. 20. Juni. Reskr. ang. Instrumenter og Lcin for

Observator i Island,

OpmaaUngf af Islands Uyster Havne*

1786. 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa
Island (§ 15).

— 18. August. Plak ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

(§ 18).

1787. 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og
Skibsfart (II, 8).

Overretteju, see Althinget, Retterne.

Pantevcesenet*

1790. 12. Marts. For. ang. prioriterede Panthaveres

Fortrinsret.

— 22. April. Gane. Resol. ang. Thinglæsninger af

Skjbder, Pantebreve m. v.

Pasvæsen , see Politivæsenet j
jevnf. Sbpasse.

Peng-evcesenety
jevnf, PanteviEsenet, Regnskabsvæsenet, Vexelret.

I78(>. 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Reductionen af

Speciesmynt lil Courant.
- 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den

kongelige Monopolhandel paa

Island (§ 12).
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1786. 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-
handels Ophævelse paa Island

(§ 17)- •

1787. 13. Juni. For, ang. den islandske Handel og
Skibsfart (II, 10. 18. 19).

1788. 19. Marts. Plak. ang. Hertugdbmmernes Species-

og Skillemynt.

1789. 4. April. Rentek. Circ. at Penge ikke modtages
til Forrentning i Kongens Kasse,

1791. 16. Febr. Aabet Brev ang. Oprettelse af en
Species-Bank.

— 16. Febr. Octroy og Reglement for Species-

Banken.
— 24. Juni. For. om Species-Bankens Oprettelse.

— 24. Juni. Plak. ang. Udstædelse af blaae Banco-
Sedler.

Penstoner«
jev7\f. Embeder, Embedsmænd, Enkekasse, Geistligheden.

1784, 14. Febr. Gane. Skriv. ang. aarlig Pension af

Postkassen til fattige
. Præste-

Enker i Island.

1785, 13. Mai. Kgl. Resol. ang. aarlige Pensioner

af Postkassen til Præste-Enker
i Island.

1789, 10. Juli. Reskr. ang. Forhciielse af Bispe-En-

kernes Pension.

1791. 2. Decbr. Reskr. ang. Præstekaldenes Bortgi-

velse paa Island (bestemmer til-

lige Enke-Pensionen i Selljarnar-

næs eller Reykjavik Domkirkes
Kald).

• *

Politievæseiiety

jevnf. Medicinalvæsenet, Retterne, Tugthuset.

1784. 10. Marts. Reskr. ang. Udstædelse af Passe til

Betlere m. v.

— 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. adskillige Mangler
ved Jordbruget og Polilievæse-

net i Island.

1786, 3. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Mai)

ang. Præmier for Skindodes
Redning i Island.

— 13. Juni. Rentek. Skriv, ang. Passe til Uden-
landsreiser fra Island.
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1786. 15, Juli. Canc. Skriv. ang. Udarbeidelse af

en Anordning for Island, om
Foranstaltninger imod BSrne-
kopperne.

V 1787. 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Pasvæsenet i Is-

land.

^ — 18. Mai. Plak. ang. Forsigtigheds-Regler mod
(

Kopper og Mæslinger i Island.

1789. 31. Januar. Canc. Skriv. ang. Reise-Passe for

;

de fra Island tilbagekommende
Fiskere.— 3, Marts. Rentek. Skriv. ang. Kj(5bmænds Fri-

tagelse for at tage Åmtspas.
1791. 2. Juli. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

mod Brændeviins Misbrug i Is-

land.

Postvæsenet, jevnf, Veivæsenet.

1785. 2, April. Rentek. Skriv. ang. Postvæsenets
Indretning i Island.

^ — 3. Juni. . Reskr. ang. Circulair-Breves Befor-

dring.

^ 1786. 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Geistlighedens

I Portofrihed.

— 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Beskikkelse af

Poslforere.

— 17. Juni. Rentek. Skriv. ang. Postvæsenets
Indretning i Island.

— 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa Is-

land (§ 16).

— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

. . [§ 19).

Rentek. Skriv. ang. Porto af Hande-

j lens Breve i Island.

^

19. Aug.

12. Decbr.

29. Marts.

13. Juni.

26. Juni.

26. Juni.

"1

I

Vesterlandel).

1787. 29. Marts. Rentek. Skriv. ang. Portobetaling for

storre Breve.

For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (1, 21. 22).

Rentek. Skriv. ang. Postvæsenet.

Rentek. Skriv. ang. Bemyndigelse (for

Stiftamtmanden) til at antage

Expresser i paakommende Til-

fælde.
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1787.

1789.

18. Aug.

17. Febr.

7. Marts.

— 6. Juni.

— 13. Juni.

1790. 22. Mai.

Rentek. Skriv. ang. Handels-Restan- t
?

cer, Postkasse, m. v. tv -
•

Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

med Hensyn til Befordring af

Regjeringens Breve til Island.

Rentek. Skriv. ang. Oprettelse af en
Bipost i SkagaQords Syssel.

7. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udbetaling af

Omkostninger ved Expresser fra

Norder-Amlet.

Rentek. Skriv. ang. Beregning af Fragt /

med Post- og Falkeskibene.

Rentek. Skriv, ang LSnnen for Post-

budet i Vester-Amtet.

Rentek. Skriv, ang. Forandring i Post-

. skibets Toure til Island.

Prokuratorerf see Retterne.

Pjræstekald, see Geistligheden.

Præster, Præste-£nker, see Geistligheden,

Publication. (af Love), see Lovgivning.

Cirvader, see Hoverie.

^vllder, see Bispestolene, Jordegods-Administration, Kirker,

Landbovæsenet.

Qtværner, see MtiUevæsenet

Regrnflkabsvæsenet,
' jevnf^ Bispestolene, Kirker, Pengevæsenet, Retterne.

1785. 2. August. Rentek. Skriv. ang. Forholdsregler

ved Udbetalinger af Jordebogs-
kassen.

19. August. Plak. ang. Terminus appellationis i

Kammersager.
17)S(). 3. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indretning af

Kasseboger ved Landfoged-Em-
bedet.

— 20. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indretning af

Landfogdens Regnskaber.

1787. 6. Juni. Rentek. Skriv. ang. Udbetalinger efter

Stiftamtmandens Requisitioner.

— 26. Juni. Rentek. Skriv. ang. Postvæsenet (Porto

af Regnskabs-Sager).
— 26. Juni. Rentek. Skriv. ang. den kongelige

Kasses Fortrinsret ved ladbeta-

linger.
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1787. 15. August. Kgl. Resol. ang. Tilskud til Jorde-

bogskassen i Island.

1788. 5. April. Gane. Skriv. ang. Sysselmændenes
Pligt at optage almindelige

Tliingsvidner uden Betaling.

— 5. April. Canc. Skriv. ang. Forrentningen af

de islandske Justits- og Tugthus-

Kassers Capitaler.

— 5. April. Rentek. Skriv. ang. Terminen for

Jordebogs - Regnskabets Afslut-

ning.— 24. Mai. Rentek. Skriv. ang. Rentebetalingen

af Justits- og Tugthus-Kassens
Midler.

— 23. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens
Bemyndigelse til at beordre Ud-
betalinger af Jordebogskassen.

1789. 4. April, Rentek. Gire. al Penge ikke modlages
til Forrentning i Kongens Kasse.

— 4. April. Rentek. Skriv. ang. Jordebogskasse-

Regnskabets Termin.

— 28. April. Rentek. Skriv. ang. Revision af de

kongelige Kirkers Regnskaber.
— 12.- Juni. * Instruction for Sysselmanden i Barda-

slrands Syssel.

1790. 12. Juni. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens
Gontrol med Landfogdens Regn-
skabsvæsen.

1791. 26. Febr. Rentek. Skriv. ang. Control med Ind-

betalinger i Jordebogskassen,

m. V.

— 16. April. Canc. Skriv. ang. Forrentningen af

Tugthus- og Juslitskassernes Be-

holdninger.

13. Septbr. Rentek. Skriv, tir Landfogden, ang.

indsendelse af Maanedslister til

StiftanUet.

Reiser i Island,

jevnf* Landbovæeenetj Observationer, Vulkaner.

1784. 5. Januar. Kgl. Resol. ang. Honorar for Thor-

oddis Skrift om Island.

1785. 26. Januar. Kgl. Resol. ang. Resultaterne af Un-
dcrsoselsen af Vulkan-Udbrud-
det i Skaptafells Syssel.
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1785. 23. Marts. Kgl. Resol ang. Udgivelsen af Mohrs
islandske Naturhistorie.

1786, 22. Decbr. Reskr. ang. nogle Foranstaltninger

ved den kongelige Porcellains-

Fabrik i Kjobenhavn.

Rensdyr, see Jagten.

Retterne, Retsvtesenet Rettergan^smaadeni
jevnf, Althinget, Arv og Skifte, Criminalvæsenet, Politievæsenet.

1784. 28. April. Reskr. ang. Tiden for Laugthiugets

Afholdelse m. m. -

— 12. Mai. Flak. ang. Fremgangsmaaden ved
nye Documenters Fremlæggelse
for Hiiieslerét.

1785. 29. April. For. ang. Executores Testamenti.

— 30. April. Rentek. Skriv. ang. Thingstedet i

Vopnafjords Rep.
— 19, August. Flak. ang. Terminus appellationis

i Kammer-Sager.
1786. 17. Novbr. Anordning ang. Kjdbstæderne paa

Island (§ 19).— 9. Decbr. Canc. Skriv. ang. Behandlingen af

Skilsmisse-Sager.

1787. 16. Pebr. Reskr. ang. Opreisninger paa Domme,
samt Værnething i Delinquent-

og Justits-Sager.

— 31. Marts. Gane. Skriv. ang. Præsidiet i Syno-
dal-Retten.

— 28. April. Canc. Skriv. ang. Gebyrer for visse

Bevillinger,

•— 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og
Skibsfart (il, 21).

— 26. Juni. Rentek. Skriv. ang. den kongelige

Kasses Fortrinsret (fremfor Ju-

stitskassen) ved Indbetalinger.

— 22. Seplbr, Gane. Skriv. ang. Beskikkelse af Pro-

kuratorer i Island.

1788. 18. Januar. Flak. ang. Greditorers Sikkrelse ved
Thinglæsninger m. y.

-- 15. Febr. Reskr. ang. Ægteskabs-Sagers Paa-

dommelse.
— 7. Marts. Reskr, ang. Executioner af Domme

for Helligbrcide.

— 5. April. Gane. Skriv. ang. Forrentningen af

de islandske Justits- og Tugthus-

Kassers Gapitaler.
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1788. 24. Mai. Rentek. Skriv. ang. Rentebetalingen

af Justits- og Tugthus -Kassens
Midler.

— II. Juni. Sportel" Reglement for Rettens og
andre publique Betjente i Norge.

— 16. August. Canc, Skriv. ang. Sættedommeres
Beskikkelse og Rettergangs-Spro-

get i Island.

1789. 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. Rettergangen i

Kammerrets-Sager.
— 12. Juni. Instruction for Sysselmanden i Barda-

strands Syssel.

— 28. August. Reskr. ang. Rettergangsmaaden i

Kammer-Sager.
— 29. August. Canc. Skriv. ang. Publication af For-

ordninger om Kammer-Sager.
1790. 26. Marts. Plak. ang. Fordringers Anmeldelse

for Skifteretterne.

5. Juni. Rentek. Skriv, ang, Thinglysnings-

Gebyr ved Laugthinget.
— 1 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Prokuratorer i

Skilsmisse-Sager.

— 10. Decbr. For, ang. kongelige Betjenters Hæf-
telse for Gjeld.

1791. 16. April. Canc. Skriv. ang. Forrentningen af

Tugthus- og Justits - Kassernes
Beholdninger.

— 7. Mai. Gane. Skriv. ang. Sportlers og Skifte-

Salariers Beregning i Island.

— 21. Oktbr. For. ang. Henrettelser med Oxe.
— 29. Oklbr. Canc. Circ. ang. Betspleiens Befor-

dring ved Underretterne.

SaltværU«

1787. 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og
Skibsfart (IH, 8).

1791, 14. Januar. Kgl. Resol. ang. Inddragelse og Be-

sparelse af nogle til Island be-

stemte Summer (til Saltværket).

Selskab, see Literatur.

Shatfer og^ Afgifter,

jevnf. Geistligheden", Handel og Skibsfart, Jordegods-Admini-

stration, Landbovæsenet, Tiende.

1784. 31. Januar. Rentek. Skriv. ang. jordbrugende
Handelsbetjenters Skattepligt.



1784. 7. Juli.

1785.

178f).

18. Aug.

For. ang. Ophævelse af Sjette- og

Tiendepenge af udf(5rie Midler

til Herlugdoinmerne ni. v.

29. Januar. Gane. Skriv. ang. Afgifternes Eva-
luation paa de geistlige Godser.

22. Febr. Renlek. Skriv. ang. Laugreltesmænds
Skallefrihed.

18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa
Island m. v. (§ 4. 5. 6. 7).

Plak. ang. den kongelige Monopol-
handels Ophævelse paa Island

(§ 7. 8. 9. 10, 11).

17. Novbr. Anordning ang. Kjtibstæderne paa
Island (§ 2. 3).

For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (1, 15; II, 19).

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Juli)

ang. Beregningen af Jordafgifter

og Skatler.

Gane. Skriv. ang. Afgiftsfrihed for

Kjobslædgrunde.

Kgl. Resol. ang. Frihed for Vinter-

havnepenge i Khavn for Skibe

til og fra Island.

Reskr. ang. Embedsmænds o, fl.

Offer til Præsterne i Island.

General-Toldk.-Circ. ang. Frihed for

Slave-, Laste- og Ran^ons-Penge
i den islandske Farl.

Rentek. Skriv. ang. Ydelser af Jorder,

der lægges Ode m. v.

1787. 13. Juni.

— 13. Juni.

1788. 26. April.

~ 16. Juli.

1790. 4. Juni.

— 23. Oklbr

1791. 11. Juni.

SkibB-Afg^ifter, see Skatter og Afgifter,

ftkibafart, see Handel og Skibsfart.

Skielblien.

1786. 22. Maris. Kgl, Resol. ang. Præmier og andre
Foranstaltninger i Island.

Skiftevæseoetf, see Arv og Skifte.

Skolevæsenet
y jevnf. Bispestolene, Universitetet.

1784. 16. Febr. Kgl. Resol. ang. Fdrings- Tillæg for

Studenter og Skole-Disciple fra

Island.

r
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1785. 15. April. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 16. April og
Renlek. Skriv. s. D.) ang. Bispe-

stolens og Skolens Forflyttelse

fra Skalholt til Reykjavik.
— 29. April. Reskr. ang. Bispestolens og Skolens

Forflyttelse fra Skalholt til Rey-
kjavik.

1786. 10. Febr. Reskr. ang. Indførelse i Skolerne af

Stephensens Lærebog i Regning.
— 19. August. Rentek, Skriv. ang. Byggeplads til

Skolen i Reykjavik.

1788. 30. April. Kgl. Resol. ang. Udgifter ved Skole-

bygningerne i Reykjavik.
— 13. Seplbr. Gane. Skriv. ang. Skole-Disciplernes

Adgang til fri Lægehjelp og Me-
dicamenter.— 13. Septbr. Canc. Skriv. ang. Biigers Anskaffelse

til Skolens Bibliothek.

— 13. Septbr, Gane. Skriv. ang. Forelæsninger i

Mathematik og Navigation.

1789. 1. Mai. Anordn, ang. Holum Bispestols og
Skoles Bestyrelse m. v.

— 11. Juli. Gane. Skriv. ang. Hoveriefrihed for

Gonrectors Avlsgaard ved Holum
Skole.

1791. 12. Febr. Gane. Skriv. ang. Afkortning i Rey-
kjavik Skoles Annuum.

— 9. Septbr. Anordning om Holum Bispestols og
Skoles Bestyrelse m. v.

— 9. Seplbr. Reskr. ang. Bestyrelsen af Holum
Bispestol og Skole.

fftportelvænen, see Embeder, Embedsmænd, Geistligheden,

Retterne.

Statistik«

1784. 11. Septbr. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse og
Indsendelse af statistiske Tabel-

ler, med Hensyn til Befolknings-

forholdene i Island.

1785. 15. Januar. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

statistiske Oplysninger vedkom-
mende Islands Handel m. v.

12. Marts. Rentek. Gire. ang. Indsendelse af

tabellariske Fortegnelser over
Creaturholdet i Island.
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1785. 30. April. Rentek. Ci'rc. ang. de skalholtske

Godsers Salg, Folketabeller m. v.

— 22. Juni. Kgl. Resol. ang. adskillige Foranstalt-

ninger i Jsland. Præmier m. v.

(§ n
1787. 7. August. Rentek. Skriv. ang. Indforelse af aar-

lige oeconomiske Tabeller,

— 18. August. Rentek. Circ. ang. Indberetninger om
Jordegodsets Tilstand m. v.

1789. 25. April. Gane. Skriv, (til Biskopperne) ang.

Indsendelse af Tabeller over
Gonfirmerede, F6dte og Dode.

stiftelser, see Legater.

Strandinger, see Vrag.

Sluppliqaer»

30. Septbr. Plak. ang. Memorialer og deres Paa-
tegning.

13. Oktbr. Gane. Circ. ang. Indsendelse af Er-

klæringer paa Suppliquer m. v.

23. Januar. Gane. Plak. ang. Indsendelse afOjen-
parter af Documenler, der ind-

sendes lil Gonfirmation.

Svovel*

5. Januar. Kgl. Resol. ang. Honorar for Thor-

oddis Skrift om Island.

18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kongelige Monopolhandel paa
Island (§ 32).

18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

bandels Ophævelse paa Island

(Isl. Text § 29).

13. Juni. For. ang. den islandske Haridel og

Skibsfart (III, 8).

Sttpasse, jevnf. Handel og Skibsfart.

178(). 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den

kongelige Monopolhandel paa Is-

land (§ 7).

— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

(§ 7)-

1787. 7. Marts. Plak. ang. de islandske S5passe.

1785.

1787.

1789.

.1784.

1 786.

1787.
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1TS7. 28. Marts. Plak. (paa Tydsk) ang. islandske Sd-

passe.

— 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (I, iO. 11).

1788. 29. Maris. Rentek. Skriv. ang. Skibsrhedernes

Eedsaflæggelse til Erholdelse af

islandsk S5pas.

Testamenter, see Arv og Skifte.

Tiende, jev7if. Bispestolenej Skatter og Afgifter.

1784. 22. Marts. Kgl.- Resol. (Rentek. Skriv. 3. April)

ang. Tiende-Godl^brelse i Gull-

bringa Syssel og Mosfellssveit.

— 24. April. Gauc. Skriv. ang. Faltig-Tiendens Er-

læggelse af nogle Jorder i Myra

Syssel.

1785. 27. April. Rentek. Plak. ang. Conditionerne for

Salget af Skalholts Bispestols

Jordegods (IH, 18).— 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. de hidtilværende

skalholtske lntrader(Konge-Tien-

der).

178(). 20: April. Kgl. Resol. ang. Fiske-Tienden paa

Vestmannoerne.— 1. Septbr. Flak. ang. Straf for Tiendesvig i

Island.

— 2. Septbr. Gane. Skriv. ang. Foranstaltninger

mod Tiendesvig.

1787. 29. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forpagtning af

Skalholt Bispestols Tiender;
— 13. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Juli)

ang. Beregningen af Jordafgifter

og Skatter.

1789. 11. Juli. Gane. Skriv. ang. Smaa-Tienden i

Gufudals Rep.

Told, Toldfrilied, see Handel og Skibsfart, Skatter og

Afgifter.

Tractater.

1789. 4. Decbr. Gonvention om Afdragsreltens Op-
hævelse mellem Kongen af Dan-
mark ÅG. og Landgreven af

Hessen-Gassel.

r. H 51
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17,90. 17. Septbr. Conventiou mellem Danmark og Htii-

stiflet Mtinster
,

ang. Afdrags-

rettens Ophævelse.
— 17. Decbr. Convention mellem Danmark og

Preussen
,

ang. Afdragsrettens

Ophævelse.

Tugrtliuaet, jevr\f* Criminalvæsenet, Politievæsenet.

1784. 3. Marts. Fundats for Tugthuset paa Island.

1785. 7. Mai. Canc. Skriv. ang. Antagelse af en
Tugtmesler ved Tugthuset i

Reykjavik.— 4. Juni. Gane. Skriv. ang. Haandarbeider i

denne Strafanstall.

— 10. Septbr. Canc. Skriv. ang. Befrielse for Tugt-

hus-Straf.

1781). 3. 'Januar. Instruction for Tugtmeslerea i Arnar-

hols Tugthus i Island.

— 8. Juli. Canc. Skriv, ang. Antagelsen af en

Skriver ved Tugthuset.

9. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 15. Aug.)

ang. Gage-Afdrags Henlæggeise

til Tugthuset.
— 20. August. Canc. Skriv. ang. Underviisning i

Haandarbeide ved Tugthuset.

1787. 26. Juni. Rentek. Skriv. ang. den kongelige

Kasses Fortrinsret (fremfor Tugt-
' huskassen) ved indbetalinger.

— 21. Septbr. Instruction for Landphysikus i Island

(§ 1^).

1788. 5. April. Canc. Skriv. ang. Forrentningen af

de islandske Justits- og Tugthus-

Kassers Capitaler.

— 24. Mai. Rentek. Skriv. ang. Rentebetalingen

af Justits- og Tugthus -Kassens

Midler.

1789. 20. Juni. Reskr. ang^Torandringer i Tugthus-

Fundationen.

1790. 27. Marts. Canc. Skriv. ang. Indretning af Tugt-

og Forbedringshuset i Kjoben-

havn.

12. Juni. Canc. Skriv. ang. Tugthuslemmernes
Uldspinderie.

— 18, Juni. Kgl. Resol. ang. Bestemmelser med
Hensyn til Slavers og Tugthus-

fangers LOsIadelse.
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1790, 17. Juli. Canc. Skriv. aug. Bestemmelser for

Losiadelse af Tugthusfanger,

samt aarlige Indberetninger om
Tugthuset m. v.

1791. Uh ApriJ. Cape. Skriv. ang. Forrentningen/af

Tuethus- og Justits -Kassonies
Beholdninger.

— 11. Juni. Canc, Skriv, til Stiflbefaliugséianden,

ang. Bemyndigelse for ham til at

antage Portner ved Tugthuset.

Tyverie, see Criminalvæsenet.

1787. 13. Juni. For. ang. den islandske Handel oe
Skibsfart (II, 19).

Cnderviisning'svæseiief, see Geistligheden, Skolevæsenet,

Universitetet.

Universitetet.

1784. 16. Febr.- Kgl. Resol. ang. Forings -Tiflæg for

Studenter og Skole-Disciple fra

Island.

— 26. Febr. Reotek. Skriv. ang. islandske Studen-

ters Foring.

178G. 18. Aug. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
kgl. Monopolhandel paa Island

(§ 19)-

— 18. August. Plak. ang. den kongelige Monopol-

handels Ophævelse paa Island

(§ 21).

1788. 7. Mai. Ny Fundalion og Anordning for Kjø-

benhavns Universitet.

1789. 17. Juni. Kgl. Resol. ang. FOring for Studenter

og Disciple fra Island. ,

Taccination, $ee Medicinalvæsenet.

Teivæsenet, m. v*

1784. 27. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udgifterne til

Broen over Jokulsaa og deres

Ligning m. v.

1787. 15. August. Kgl. Resol. ang. Reglement for Be-
nyttelsen af Broen over Jokuls-

aaen i Mula Syssel.

61*
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1788. 1. Juli. Reglement for Benyttelsen og Ved-
ligeholdelsen af Broen over Jo-

kulsaaen i Mula Syssel.

1791. 13. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Broen over Jo-

kulså i Mula Syssel.

VestmannSSerne •

1786. 18. Marts. Gane. Skriv. ang. Provstens Visitats-

lon af Kirken paa Veslmann-
cierne.

— 26. April. Kgl ResoK (Rentek. Skriv. 2. Mai)

ang. Fisketienden paa Veslmann-
(ierne.

1788. 5. April. Rentek. Skriv. ang. fri Jordbrug for

Sysselmanden paa Vestmann-
(ierne.

— 30. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Mai)

ang. Lbn for Sysselmanden paa
Vestmannoerne.

Vexelret*

1786. 18. August. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den
,
kongelige Monopolhandel paa
Island m. v. (§ H).

— 17. Novbr. Anordning ana. Kjobstæderne paa

Island (§ n).

1787. 13. Juni. For. ang. den islandske Handel og

Skibsfart (II, 20).

Vrag, Vragret.

1790. 12. Marts. For. ang. Bekjendtgjtirelser om Vrag

og sirandet Gods.
— 5. Juni. Rentek. Skriv. ang. Leilændlngers

Andeel i Drivtommer.

Vulkaner.

1784. 9. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 14. Febr.)

ang.Besiddelsestagelsen afNyoe.

— 18. Febr. Cabinets-Ordre ang. Underslottelse

for de Jordbrandlidte i Island.

— 19. April. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Hjelp for de Jordbrandlidte i

Island.

— 20. April. Rentek. Skriv. ang. Foranstallningep

i Anledning af Jordbranden i

Skaptafells Syssel.
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1784. 15. Mai. Canc. Skriv. ang. Understcittelse til

de jordbrandlidte Geistlige i

Skalholts Stift.

— 21. Juli. Kgl. Resol. ang. Foranslalininger til

— 22. Septbr. Kgl.Resol. ang. Islands Forsyning med
Kornvarer.

1785. 15. Januar. Rentek. Skriv. ang. nogle med Hen-

— 2(3. Januar. Kgl. Resol. ang. Resultaterne af Un-

dersogelsen af Vulkan-Udbrud-
del i Skaptafells Syssel.

Æderfug-le, see Landbovæsenet.

1785. 10. Septbr. Canc. Skriv. ang. Befrielse for Tugt-

hus-Straf (paa Grund af paa-

lænkt Ægteskab).

1786. 9. Decbr.. Canc. Skriv. ang. Behandlingen af

Skilsmisse-Sager.

1787. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Ægteskabs -Bevil-

linger.

1788. 15. Febr. Reskr. ang. Ægteskabs -Sagers Paa-

ddmmelse.

1790. Ift. €ktbr. Canc. Skriv. ang. Prokuratorer i

Skilsmisse-Sager.

1791. 25, Novbr. Reskr. ang. Boder for fortidlig Sam-

Ode Jorders Bebygg^else , see Landbovæsenet,

Hjelp for de nodhdende Egne
i Island.

syn til Island paatænkte Foran-

staltninger.

Ægteskab,

menleie (bortfalde ved Ægte
skab).

r
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Rettelser Bemærkninger.

/ andet Bind: S. 399 25. April /. 26. April. - S. 725 "

„29. Decembr, 1622", saaledes synes at have

staaet i Originalen, men h'6x dog rettes til:

„29. Novembr. 1622" [see I. B. S. 209—211],

/ iredieBind: S. 357 '* Resol. 31. Marts /. 30. Marts.

Jfjerde Bind: S. 416^'' „18 Croner"^ dette er i Canc. Skriv. 6.

Januar 1787 til Biskoppen paa Holum erklæret

for Skrivefeil i Reskriptet, og rettet til ,^18 Rd.

Croner", overeensstemraende med Separations-

Acten 29. Mai 1767 Qaee III. B. S. 581). —
S. 487 '« Reskr. 14. Mai 1779 er trykt i P. Péturss.

Hist. Eccl. Island. S. 375-377 Anm. 94. —
S. 646 * For. 17. April 1782 er ogsaa bekjendtgjort

i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1795.

'/ femte Hind: S. 104 nederste Lin. : De her nævnte Lister ere

og fra Holum Stift indsendte under 10. Mai

1786, ifalge Canc. Skriv. 25. April 1789. —
S. 321 Anmærkn. „30. Oktbr.", her i Samlingen

under 23, Oktbr.
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